
ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١ دحألا ٣٨ ددعلا

م٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ قفاوملا نوسمخلاو ةعساتلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

 لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا
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كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا - 673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

29  ىلإ  98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

 67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 86 ب.ج.ح

٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةيميظنت ميسارم

 ىلإ داــمتـعا لـــيوحت نــمضتي ،22٠2 ةنس رــبمسيد 6 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمج 21 يف خّرؤــم 13٤-22 مــقر يسائر موــسرم
.........................................................................................................................................لوألاريزولا حلاصم رييسـت ةــينازيـم

 ىلإ دامتـعا لــيوحت نــمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم 23٤-22 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلاةرازو رييسـت ةيـنازـيـم

 ىلإ داــمتـعا لـــيوحت نــمضتي ،22٠2 ةــنس رــبمسيد 6 قــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج 21 يف خّرؤــم 33٤-22 مــقر يـسائر موــسرم
......................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالـفلا ةرازو رـييست ةيـنازـيـم

 سلجملاب وضع نييعت نـــمضتي ،22٠2 ةــنس رـــبمسيد 6 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم ٤3٤-22 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا

 ةّيدرف ميسارم

....ةّيروهمجلا طيسو ناويد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

.......ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةيحانلا دئاق بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ةعبارلا ةيركسعلا

..ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

..اقباس – ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

 نوؤشلا ةرازوب نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

 ةّيروهمجلل ماع لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

.................................ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةمكحملاب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةيروتسدلا

 تامولعملا ةمظنأ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................ةيروتسدلا ةمكحملاب لاصتالا تاينقتو

 سلجملاب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................اقباس – يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا ةيريدملا يف

 صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا يف

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

 طيسو حلاصمل ةماعلا ةنيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 2
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 نيضّوفمو ةداعلا قوف ءارفس نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................)رجملا ةيروهمج( تسبادوبب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ةيمنتلا لجأ نم زيهجتلل

.....ضرقلاو دقنلا سلجمب وضع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةريدملا ةنجّللاب نيوضع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولل

.............ةيروتسدلا ةمكحملاب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

 شــيتفتلاب فّلكم ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــبمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج 7 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موسرم
.......................................................................................................................مناغتسمب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا ةيشتفملاب

 – ةقاطلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................................................اقباس

 ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

 ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

 ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا

 نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

 ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................يزيليإ ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

 ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................................اقباس – ةراجتلا

 ريزو ناويد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................اقباس – ةيمومعلا لاغشألا

.........لقنلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نوؤشلاو ميظنتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................لقنلا ةرازوب ةيمومعلا تاقفصلاو ةينوناقلا

 ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................................................فيطس

 ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................اقباس – ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

 ةيشتفملل يوهجلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................مناغتسمب ةيلاملل ةماعلا

٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١
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ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 4

 نواعتلاو تاساردلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

 نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

 ةــسدنهلاو رــيمعتلا رــيدم نييــعت نـمضتي ،22٠2 ةـنس رـبمسيد لّوأ قــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج 7 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
.............................................................................................................................................ةركسب ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو


 فانئتسالا سلجم ةسائر فالـخـتسا ءاــهـنإ نـمـضـتـي ،22٠2 ةـنـس رـبـمـسيد ٤ قــــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــــع ىــلوألا ىداـــمـج ٠1 يف خّرؤــم رارق
.............................................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا

 فانئتسالا سلجم ةسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةـنـس ربـمـسـيد ٤ قــــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــــع ىــلوألا ىداـــمـج ٠1 يف خّرؤــم رارــــق
............................................................................................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

 ةـــعباتمب ةـــفّلكملا ةـــينقتلا ةنجّللا ءاـضعأل ةــيمسالا ةــمئاقلا دّدــحي ،22٠2 ةـــنس تــشغ 32 قـفاوملا ٤٤٤1 ماـــع مّرحم ٥2 يف خّرؤـــم رارــــق
.......................................................................................................................................ةقاطلل ىلعألا سلجملا تارارــق ذــيفنت

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس وـيلوــــي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماـــــع ةــــجــــحلا يذ ٠2 يف خرؤــــــم رارـــــق
...........................................................ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٠1

ةضايرلاو بابشلا ةرازو


 نـــــكمي يــــتلا لاــــغـشألاو تاــــــمدخلاو تاـــــطاشنلا ةـــــمئاق ددـــــحي ،22٠2 ةـــــنس سرام 92 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 62 يف خرؤم رارق
 ،ةيسيئرلا اهتمهم ىلع ةدايز ،ةضايرلاو بابــشلا ةرازوـل ةـعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ ةـيمومـعلا تاسـسؤملا اـــهب موقـت نأ

.................................................................................................................................اهنع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيكو

ةعانصلا ةرازو


 قفاوملا 2٤٤1 ماع لوألا عيبر ٠3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيــــبر٠2 يف خّرؤـــــم رارـــــق
.............................................................ةعانصلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربمفون 61

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

  يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،22٠2 ةنس تــشـــغ 72 قــفاوــملا ٤٤٤1 مّرحـــم 92يـف خرؤـــــم كرــتـــــــشـــــم يرازو رارـــق
 تاحاسمو ةيراقعلا ةظفحملا ليوحـت تايفـيكو طورش ددحي يذلا 12٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا 2٤٤1 ماع ناضمر 32
...........................................ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد ىلإ ،ةيفارغجلا اهتايثادحإ اذكو اهدودحو تاطيحملا

 رياربف 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر 72 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 3 يف خرؤم رارق
.................................................)تليسمسيت ةيالو( دحلا ةينثل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس
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 قفاوملا ٥2٤1 ماع مّرحم ٥1 يف خّرؤملا رارـــقلا ءاـــغلإ نمـــــضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رـــفـــص ٤ يف خّرؤــــم رارــــق
....فراطلا ةيالوب حالصتسالل ةصصخملا ةينطولا ةيباغلا كالمألا يضارأ تاحاسم دودح طبض نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس سرام 7

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 سرام 72 قفاوملا 2٤٤1 ماع نابعش 31 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٠1 يف خّرؤم رارق
.........................................................................ةيجراخلا ةراجتلا ةعباتم ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا 12٠2 ةنس

 زكرملل ةينقتلاو ةيملعلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةـــمئاقلا ددـــحي ،22٠2 ةـــنس تـــشغ ٤2 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع مرـــحم 62 يف خرؤــــم رارــــق
.................................................................................................................................................................مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا

 لقنلا ةرازو

 ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا نيوكت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف خرؤم رارق
...........................................................................................................................................لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ

 ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحي ،22٠2 ةنس ليربأ 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤم رارق
...........................................................................................................................................لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ

 يـــــفظوم كالـــــسأ ءازإ ةصتخملا نعطلا ةنجل نيوكت نـــمضتي ،22٠2 ةنس وـــــينوي ٤ قــــــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ ٤ يف خرؤـــم رارـــق
....................................................................................................................................................................لقنلا ةرازول ةــــيزــكرملا ةرادإلا

 ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت ددحي ،22٠2 ةنس وينوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 11 يف خرؤم رارق
..................................................................................................................................................................................لقنلا ةرازول ةيزكرملا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

 قفاوملا 2٤٤1 ماع لوألا عيبر 61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنــس رــبــمــتــبـــس22 قــــفاوــــملا ٤٤٤1 ماـــع رـــفـــص ٥2 يف خّرؤــــم رارــــــق
................................ةينهملا راطخألا نم ةياقولل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون 2

.............لامعلا بيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعا ديدجتنمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 3 يف خّرؤم رارق

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو


 ةــــــنس سراـــــم 2 قــــــــفاوـــملا 2٤٤1 ماــــــــع بـــــــجر 81 يف خّرؤـــــملا رارــــــقـلا لّدــــــعي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم رارق
.............................................................................ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييــــــــعت نـــــمضتملاو 12٠2

 ةنس ربمتبس 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةــنــس تشغ ٠3 قفاوــملا ٤٤٤1 ماع رفص 2 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................رحب لت ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2

 ةــــــنس وـــــــيلوي 32 قــــــفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ 2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةــنــس تشغ ٠3 قفاوــملا ٤٤٤1 ماع رفص 2 يف خّرؤم رارق
.......................................................ةمادتسملا ةيمنتلاو ةــــــــئيبلل يــــــــنطوـــــــلا دـــــــــصرملا ةرادإ ســــــــلجم ءاــــــــــــضعأ نييـــــــعت نـــــمضتملاو ٠2٠2

 ربمتبس 81 قفاوملا 1٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةــنــس ربمتبس ٤ قفاوــملا ٤٤٤1 ماع رفص 7 يف خّرؤم رارق
................................)نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملا( “ةباقرلل ةعضاخلا داوملا“ ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتملاو 91٠2 ةنس

ةيروتسدلا ةمكحملا


 ةمكحملل ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ةليكشتو ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةّجحلا يذ ٥2 يف خرؤم رّرقم
..................................................................................................................................................................................................................ةيروتسدلا

................ثحبلاو تاساردلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 3 يف خرؤمرّرقم

٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١
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ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 6

ةيميظنت ميسارم
 ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم ١٣٤-٢٢ مــقر يسائر موــسرم

 نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمسيد ٦ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماع
ريزولا حلاصم رييسـت ةينازيـم ىلإ دامتـعا لـيوحت

.لوألا
––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدــــلا ىلــــع ءاــــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ماــع لاوـش 8 يف خّرؤــمـلا 71-٤8 مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىداــمج ٥2 يف خرؤـــمـلا 61-12 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ماــع مّرـــحم ٥ يف خرؤـــمـلا 1٠-22 مـــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –

 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب
 92 يف خرؤملا ٤٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةـــــــينازيم نـــــم لوألا رـــــيزولل ةـــــصصخملا تاداـــــمتعالا عـــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 هردــق داــمتعا 22٠2 ةــنس ةــينازيم نـــم ىـــغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٥٠.6٠2( راـنيد فــلأ نوــسمخو نييالم ةــتسو ناـــتئام
 19-73 مـــقر باــبلا يفو ةـــــكرتشملا فــيلاكتلا ةـــينازيم يف ّديــــــقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 ناتئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٥٠.6٠2( رانيد فلأ نوسمخو نييالم ةتسو
 2٠-٤٤ مقر بابلا يفو لوألا ريزولا حلاصم رييست ةينازيم
.''ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل ةمهاسم''

 ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــسرملا اذــــــه رــــــشنــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 6 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 21 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع 

 ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم ٢٣٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد ٦ قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع

 باــبشلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمتـعا لــــــيوحت
 .ةضايرلاو

––––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوــناق نــمضتملاو 12٠2 ةـــنس رـــبمسيد ٠3 قــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب
 92 يف خرؤملا 61-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نـــم ةــضايرلاو باــبشلا رـــيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
 داـــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةـــــينازـــيم نــــــم ىـــــغلي : ىلوألا ةّداملا

 راــــنيد نوـــــيلم نوــــــــعستو ناــــنثاو ةـــــئاــمثالثو راــــيلم هردـــــق
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيـــــقم )جد 293.1.٠٠٠.٠٠٠(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو

 رايلم هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 )جد  ٠٠٠.٠٠٠.293.1( رانيد نويلم نوعستو نانثاو ةئامثالثو
 بابلا يفو ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي
 بـــكرملا ناوـــيد يف ةــمهاسملا – ةــيزكرملا ةرادإلا'' 2٠-٤٤ مـــقر
.''يبملوألا

 ،ةضايرلاو بابشلا رــيزوو ةــيلاملا رــيزو فــــلكي : ٣ ةّداملا
 ةديرجلا يف رشنــي يذـلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصـــخي اميف لــك
 .ّةيــبعّشلا ّةيـــــطارــــــقميّدلا ةّيرــــــئازـــــجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيـــــمسّرــــلا

 6 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 21 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع 



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

 ىلوألا ىداــــمج ٢١ يف خّرؤــــم ٣٣٤-٢٢ مــــقر يــــسائر موـــــسرم
 نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد ٦ قـــــــفاوـــملا ٤٤٤١ ماـــــــع

 ةـــحالـفلا ةرازو رـــــييست ةــيـنازـيـم ىلإ داـــــمتـعا لــــــيوحت
.ةيفيرلا ةيمنتلاو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتدامـلا اـــــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس وـيلوي 7 قـــفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىداــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا 61-12 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةـنس رــبمسيد ٠3 قـــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماــع مّرــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مـــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تـــشغ 3 قــــفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 32 يف خرؤملا ٥23-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رــــبمتبس ٠2 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رـــــفص

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم
22٠2،

: يتأي ام مسري 

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىـــغلي : ىلوألا ةّداملا
 رــشع ةــسمخو ةـــئامعبرأو اراـــيلم نوــــعبسو ةــــعبرأو ةـــئام
 ةــــــينازـــــيم يف دّيــــــقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥1٤.٤71( راــــــنيد نوــــــيلم
 - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

 ةئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصـــخي : ٢ ةّداملا
 نوــيلم رــــــشع ةــــــسمخو ةــــــئامعبرأو اراــــيلم نوـــــــعبسو ةـــــــعبرأو
 ةرازو رـــــييست ةـــينازيم يف ّديــــــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥1٤.٤71( راــــنيد
 لودــــجلا يف نيـــنيبملا نيـــبابلا يفو ةــــيفيرلا ةــــيمنتلاو ةـــــحالفلا
.موسرملا اذهب قحلملا

 ةــــيمنتلاو ةـــــــحالــفلا رـــــيزوو ةــيلاــــملا رــــيزو فـــــــلكي : ٣ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةيفيرلا

 ّةيــــــطارقميّدلا ةّيرـــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف
 .ّةيبعّشلا

 6 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 21 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع 

قحلملا لودجلا
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

.............................................بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل ةمهاسم
.................................................بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلل ةمهاسم

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

...............................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 8

 يف خّرؤــملا 1٤٥-12 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 ةــــــنـس رـــــبـمـسـيد 82 قــفاوــــملا 3٤٤1 ماـــع ىـــــلوألا ىداــــــمـــج 32
 ،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا ةليكشت دّدحي يذلا 12٠2
،هنم 2 ةداملا اميس ال

: يتأي ام مسري
 ةــــــــــلــيكشت يف ،لـــــــيلب دــــــــــــمحم ّديــــــــسلا ّنيــــــــــعي : ىلوألا ةداملا

 سلجملا نم اراــتخم اوــــضع ،ناــــسنإلا قوـــــقحل ينطولا ســــلجملا
.بابشلل ىلعألا

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــــشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

 ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم ٤٣٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمسيد ٦ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاب وضع نييعت

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 212و 112و 7-19 داوـــملا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءاــــنب –
،هنم

 83٤1 ماع رفص 3 يف خّرؤملا 31-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ســــلجملا ةــــليكشت دّدـــحي يذــــلا 61٠2 ةــــنس رــــبمفون 3 قـــــفاوملا
 دـــــعاوقلاو هــــئاضعأ نييـــــعت تاــــيفيكو ناــــسنإلا قوــــقحل يــــنطولا
 ،هريسو هميظنتب ةقلعتملا

 ٤٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج ٥ يف خّرؤــــم يـــــسائر موـــــــسرم
 ماــهم ءاـــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمفون ٩٢ قــــفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو ناويد ةسيئر
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 ،ةّيروهمجلا طيسو ناويدل ةسيئر اهتفصب ،حارم ةكيلم
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٤ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موـــــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٨٢ قفاوملا
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق

––––––––––––
 ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٤ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب

 82 نم ءادتبا ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبمفون 82 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 ،يـــسورعل جاــــح لاـــــمج ءاوـــللا ماـــهم ،22٠2 ةنس ربمفون
.ةيناثلا ةـــيركسعلا ةـــيحانلل ادــــئاق هــــتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــمج ٤ يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــــــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٨٢ قفاوملا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ربمفون 82 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ابئان هتفصب ،ينكارب بيطلا دـمحم ءاوللا ماهم ،22٠2 ةنس

.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمج ٤ يف خّرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم
 دئاق نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٨٢ قفاوملا
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 بــيطلا دــــمحم ءاوــــللا ّنيـــــعي ،22٠2 ةـــــنس رــــــبمفون 82 قــــــفاوملا

 ربمفون 82 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلل ادئاق ،ينكارب
.22٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٥ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا
.اقباس – ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةــــيتآلا ةداـــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــــبمفون 92 قـــــفاوملا
 مــــــــهفيلكتل ،اــــــقباس – ةــــــيجراخلا نوؤــــــشلا ةرازوــــــب ،مــــــهؤامسأ
 : ىرخأ فئاظوب

 ،ايسونايقوأو ايسآل اماع اريدم هتفصب ،دانق نيدموب –
،22٠2 ةنس ربوتكأ 7 نم ءادتبا

 نم ءادتبا ،تاساردلل اريدم هتفصب ،ةليسعوب سيردإ –
 ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2

 يبوروألا داحتالا عم نواعتلل اريدم هتفصب ،ةدخب يدهم –
 ،22٠2 ةنس ربمتبس 61 نم ءادتبا ،ةيبوروألا تاسسؤملاو

ةّيدرف ميسارم



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

 ىطسولا اـــيسآل ارــــيدم هــــتفصب ،دــــيزوب دــــيزي دــــــمحم –
،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 نم ءادتبا ،ةيقرشلاو

 ،صـيخلتلاو تاـــساردلاب اــــفّلكم هــــتفصب ،باــــيتر لاــــمك –
.22٠2 ةنس ربمتبس 32 نم ءادتبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٥ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

 ةــــــيلاجلاو ةــــيجراخلا نوؤــــــشلا ةرازوــــــب نـــــيريدم
.جراخلاب ةينطولا

––––––––––––

 ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
 نيدّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةـــنس رـــــبمفون 92 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 ةيجراخلا نوؤـشلا ةرازوب نيريدم امهتفصب ،امهاـمسا يتآلا

 ةفيــــظوب اـــمهنم لــــك فــيلكتل ،جراـخلاب ةـينطولا ةــيلاجلاو
 : ىرخأ

 نواـــعتلاو ةــــيداصتقالا تاـــقالعلل ارــــيدم ،يواوــــق مــــيسن –
،22٠2 ةنس ربوتكأ 8 نم ءادتبا ،يلودلا

 ءادتبا ،ةيلصنقلا نوؤشلل اريدم ،ةحيرف نب نيدلا رون –
 .22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 نم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٥ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

 ةّيطارقميّدلا ةّيرــــئازجلا ةّيروـــهمجلل ماـــــع لـــــصنق
.ةّيبعّشلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةنس ربمفون ٥ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا

 اـــماــــع الصنــــق اــــهــــتــــفصب ،نــــلالوإ ةــــيــــنــــم ةدــــّيسلا ماــــهــــم ،22٠2
 ةكلمم( ةنولشربب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
.)اينابسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٥ يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

.ٍضاق

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،راقز دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ايضاق هتفصب

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف خّرؤـــم يــــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

.ةيروتسدلا ةمكحملاب تاسارد ريدم

––––––––––––

 ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 دّيسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 92 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 ،ةيروتسدلا ةمكحملاب تاساردلل اريدم هتفصب ،ماص سايلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

 لاـــــصتالا تاــــــينقتو تاـــــموـــــلعملا ةـــــمظنأ رــــــيدم
.ةيروتسدلا ةمكحملاب

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 دّيــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــــنس رـــــبمفون 92 قــــفاوملا ٤٤٤1
 تاــــــمولعملا ةــــمظنأل ارـــــيدم هـــــتفصب ،دادــــــمح نيـــــمأ دـــــــمحم
 يف هجامدإ ةداعإل ،ةيروتسدلا ةمكحملاب لاصتالا تاينقتو
.ةيلصألا هتبتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٥ يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

 يداـصتقالا يـــنطولا ســـــلجملاب تاـــــسارد ةـــــسيئر
.اقباس – يعامتجالاو

––––––––––––

 ماــع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 ةدّيــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبمفون 92 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ينطولا سلجملاب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،شوردع لامأ
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس – يعامتجالاو يداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
 نييــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمفون ٩٢ قــــفاوملا

 ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 اّفلكم ،يارج يلع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا

 ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو تاساردلاب
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 10

 ءادتبا ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سيرابب ،يسوم ديعس –
،22٠2 ةنس ويلوي 22 نم

 61 نم ءادتبا ،)رجينلا ةيروهمج( يماينب ،ةدخب يدهم –
،22٠2 ةنس ربمتبس

 ،)ايلارتسأ ثيلونموك( اريبنكب ،ةحيرف نب نيدلا رون –
،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 نم ءادتبا

 وغنوكلا ةيروهمج( اـــساشـــنــيــكب ،دـــيزوـــب دـــيزـــي دـــمــــحم –
،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 نم ءادتبا ،)ةيطارقميدلا

 32 نم ءادتبا ،)وريبلا ةيروهمج( اميلب ،بايتر لامك –
،22٠2 ةنس ربمتبس

 ،)راوفيد توك ةيروهمج( ناجيبأب ،ةليسعوب سـيردإ –
،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 نم ءادتبا

 ،)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( نطنشاوب ،شانح دـمحم –
،22٠2 ةنس ربوتكأ 6 نم ءادتبا

 نم ءادتبا ،)ةيكيجلبلا ةكلمملا( لسكوربب ،ينارقم يلع –
،22٠2 ةنس ربوتكأ 6

 ءادتبا ،)ناتسكابزوأ ةيروهمج( دنقشطب ،دانق نيدموب –
،22٠2 ةنس ربوتكأ 7 نم

 ةئيه ىدل ادــعاسم اــمئاد الثممو اريفس ،يواوق ميسن –
،22٠2 ةنس ربوتكأ 8 نم ءادــتبا ،كرويوينب ةدـحتملا مــمألا

 ،)ةيكيسكملا ةدحتملا تايالولا( وكيسكمب ،دـياقلب مساقلب –
.22٠2 ةنس ربوتكأ 31 نم ءادتبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـع ىلوألا ىداــمج ٢١ يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم

 نييـــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبمسيد ٦ قــــفاوملا
 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس

 ةــــيروـــهمج( تـــــــسبادوبب ةّيـــــبعّشلا ةّيــــطارـــــقميّدلا
.)رجملا

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يــساـــئر موــسرــم بــجوــمب

 ظيفحلا دبع دــّيســلا نــّـيـعـي ،22٠2 ةـنـس رـبـــــمـسـيد 6 قفاوــملا ٤٤٤1
 ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجــلــل اضّوــفــمو ةداــعــلا قوـــف ارــــيــفس ،مــــهالــع
 نم ءادتبا ،)رجملا ةيروهمج( تسبادوبب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

.22٠2 ةنس ربمفون 12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف خّرؤـــم يــــسائر موــــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمفون ٩٢ قـــــفاوملا
 لجأ نم زيهجتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا
.ةيمنتلا

––––––––––––
 ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٥ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب

 دـــمحم دّيـــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمفون 92 قــــفاوملا ٤٤٤1
 نم زيهجتلل ينطولا قودنصلل اماع اريدم ،يجيلت ميلس

.ةيمنتلا لجأ

 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
 نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمفون ٩٢ قـــــفاوملا

 ةــــــيرــــيدملا يف صــــــيخلتلاو تاــــــساردلاب نيـــــفّلكم
 ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا
.ةّيروهمجلا

––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف خّرؤــــم يسائر موـــسرم بـــجومب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو تاساردلاب نيّفلكم ،امهامسا
: ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل

،جارد فسوي –

.يطونرق دوعسم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــــع ىلوألا ىداـــــــمــــج ٥ يف خّرؤـــــم يــــــساــــــئر موـــــسرـــــم
 نييـــــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــبمفون ٩٢ قـــــفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم

––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 فسوي دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ةلود نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
 نييـــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٩٢ قــــفاوملا
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمل ةماعلا ةنيمألا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بـــجومب
 ةكيلم ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمل ةماع ةنيمأ ،حارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــــمج ٥ يف خّرؤـــــــــم يــــسائر موـــــــــسرم
 نييــــــــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــــبمفون ٩٢ قـــــفاوملا

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضّوفمو ةداعلا قوف ءارـفس
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا

 ةّيرــــــــئازــــــجلا ةّيروـــــــــــــهمجلل نيـــــــــضّوــــــــفمو ةداــــــــعلا قوــــــف ءارــــــفس
: ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٢١ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
 نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمسيد ٦ قـــــفاوملا

.ضرقلاو دقنلا سلجمب وضع
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يــساـــئر موــسرــم بــجوــمب
 دــّيـــــســلا نــّـيـــــــعـي ،22٠2 ةــــنـس رـــــبـمـسـيد 6 قــــــفاوــــــملا ٤٤٤1
.ضرقلاو دقنلا سلجمب اوضع ،ريده رداقلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمج ٥ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــــسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رـــبـــمفون ٩٢ قـــــفاوملا

 نيمثتل ةينطولا ةلاكولل ةريدملا ةنجّللاب نيوضع
 .تاقورحملا دراوم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يــساـــئر موسرم بجومب
 دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 ةينطولا ةلاكولل ةريدملا ةنجّللاب نيوضع ،امهامسا يتآلا
: تاقورحملا دراوم نيمثتل

،ناكيإ ءانه –

.هنزازول نسحلا –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٥ يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
 نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا
.ةيروتسدلا ةمكحملاب

––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٥ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 دّيسلاو ةدّيسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيروتسدلا ةمكحملاب ،امهامسا يتآلا

،ناويدلل اسيئر ،ماص سايلا –

.صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،يراهط ةديمح –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاـــهــنإ نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربــــمـــسيد لّوأ قــفاوــملا

 ةيشتفملل ةيوهجلا ةيشتفملاب شيتفتلاب ّفلكم ماهم
.مناغتسمب ةيلاملل ةماعلا

––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 7 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب
 دّيسلا ماهم ىهـنت ،22٠2 ةـــنــس رــبــمــســيد لّوأ قــــفاوـــملا ٤٤٤1
 ةيشتفملاب شيتفــتلاب افّلـــكم هـــتــفــصب ،بـــياــعلا رداـــقلا دـــبـــع
 هفيلكتل ،مناغــتــسمب ةــــيلاـــملل ةـــماـــعلا ةيـــشــتـــفــملل ةـــيوـــهـــجلا

.ىرخأ ةفيظوب

 ٤٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج ٧ يف خّرؤـــــــم يذـــــــيــفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا
.اقباس – ةقاطلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ميكحلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا

 ةرازوب ةقاطلاب صاخلا ميظنتلل ريدم بئان  هتفصب ،توشك
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس – ةقاطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــع ىلوألا ىداــــــمج ٧ يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم ةبئان

––––––––––––

 ماــــع ىلوألا ىداــــمج 7 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس رـــبــمـــسيد لّوأ قـــفاوــــملا ٤٤٤1
 داشرإلاو ايجوغاديبلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةروعلب ةريجه
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب يسردملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٧ يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
 ءاـــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبمسيد لّوأ قفاوملا

 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم
.يملعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةقيتع ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربــــمــــســـيد لّوأ قــــفاوــــملا

 ميلعتلا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم ةبئان اهتفصب ،قفاومل نب
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٧ يف خّرؤــــم يذيـــــفنت موــــسرم
 ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد لّوأ قــــفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب تاسارد سيئر ماهم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يحتف ّديـــسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــــبمسيد لّوأ قـــــفاوملا

 نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يدعس نب
 هـــــفيلكتل ،ةــــضايرلاو باــــــبشلا ةرازوـــــــب ةـــــــسسؤملا يف يلــــــــــخادلا

.ىرخأ ةفيظوب



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 12

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٧ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد لّوأ قـــــفاوملا

.لقنلا ةرازوب شتفم ماهم
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلا ماهـــم ىهـــــنت ،22٠2 ةنـــس رـــبــــمسيد لّوأ قـــفاوــملا ٤٤٤1
.لقنلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،ينومحر رامع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج ٧ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــــسرم

 ءاــهنإ نـــــمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رــــبـــمسيد لّوأ قــــــــفاوــملا
 تاقفصلاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا رـــيدم ماهم
.لقنلا ةرازوب ةيمومعلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 متاــــح ّديــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمسيد لّوأ قــــــفاوملا
 ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلل ارــــــيدم هــــتفصب ،هـللا فــــيض نـــب
.هبلط ىلع ءانب ،لقنلا ةرازوب ةيمومعلا تاقفصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداــــــمج ٧ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــــسرـــــم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا
.فيطس ةيالو يف لقنلا ريدم

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دـــمحم ّديسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــــبمسيد لّوأ قـــــفاوملا
 ،فــــيطس ةـــــيالو يف لـــــقنلل ارـــــيدم هــــتفصب ،يوالــــــمح يـــــقوش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــمج ٧ يف خّرؤــــم يذــــــيفنت موــــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا
 تاــقاطلاو يوـــقاطلا لاـــقتنالا رــــيزو ناوــــيد ســـــيئر
.اقباس – ةددجتملا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دـمحمأ ّديسلا ماهم ىـــــهنت ،22٠2 ةنس رــــبمسيد لّوأ قــــــفاوملا
 يوـــــقاطلا لاـــــقتنالا رـــــيزو ناوـــــيدل اــــــسيئر هـــــتفصب ،يدوـــــمح
.هبلط ىلع ءانب ،اقباس – ةددجتملا تاقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــمج ٧ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــــسرم

 نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد لّوأ قـــــفاوملا
.مناغتسمب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل يوهجلا شتفملا

––––––––––––
 ماــــع ىــلوألا ىداـــمــج 7 يــف خّرؤــم يذـيـفـنـت موـسرـم بـجوـمب

 رداقلا دبع ّديسلا ّنيــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبمسيد لّوأ قـــــفاوـملا ٤٤٤1
.مناغتسمب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ايوهج اشتفم ،بياعلا

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٧ يف خّرؤـــم يذــيــــفنت موـــــسرم
 ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس ربــــمسيد لّوأ قـــــفاوملا

 نارـــــــمعلاو نـــــكسلا ةرازوـــــب رــــــيدم ةـــــبئان ماــــــهم
.ةنيدملاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيمال ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا

 نكسلا ةيريدمب تازاجنإلا ةعباتمل ريدم ةبئان اهتفصب ،لودع
 اهفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب يراجيإلا يمومعلا

.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٧ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ءاـــهنإ نــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمسيد لّوأ قــــفاوملا

 ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم
.يزيليإ ةيالو يف

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيــسلا ماـــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد لّوأ قـــفاوملا ٤٤٤1
 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،لولمخ دـمحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يزيليإ ةيالو يف ءانبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٧ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
 ءاـــهنإ نــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس ربـــمسيد لّوأ قـــفاوملا

.اقباس – ةراجتلا ريزو ناويد سيئر ماهم

––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 7 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنــس ربـــمــسيد لّوأ قــــفاوـــملا ٤٤٤1
 ،اقباس – ةراجتلا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب ،يليلع ناوضر
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٧ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ءاـــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد لّوأ قــــفاوملا

 – ةـــيمومعلا لاـــــغشألا رـــــيزو ناوـــــيد ةــــسيئر ماــــهم
.اقباس

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيدرو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا

 لاغشألا رــيزو ناوــــيدل ةـــســـيئر اهــــتــــفـــصب ،ةــــجوــــخ فـــسوــــي
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس – ةيمومعلا



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــــمج ٧ يف خّرؤـــــــم يذيـــــفنت موـــــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــبمسيد لّوأ قـــفاوملا

 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب نواعتلاو تاساردلا ريدم
 .نيينهملا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ةتحارف دعاس ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا
 .نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب نواعتلاو تاساردلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج ٧ يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم

 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد لّوأ قـــــفاوملا
 باــــــبشلا ةرازوـــــــب صـــــيخلتلاو تاــــــساردلاب ّفلــــــكم
 .ةضايرلاو

––––––––––––
 ماـــع ىلوألا ىداــمج 7 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب

 يحتف دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
 باــبشلا ةرازوــب صـــيخلتلاو تاــــساردلاب اــــفّلكم ،يدــــعس نب
.ةضايرلاو

 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج ٧ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رـــبمسيد لّوأ قـــفاوملا
 .ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان

––––––––––––
 ماــع ىلوألا ىداـــمج 7 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب

 ةيمال ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
 نارـــمعلاو نــكسلا ةرازوــب تاـــيئاصحإلل رــــيدم ةـــبئان ،لودــــع
.ةنيدملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٧ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم

 نييـعت نــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد لّوأ قــــفاوملا
 يف ءاــــنبلاو ةـــيرامعملا ةــــسدنهلاو رــــيمعتلا رـــــيدم
.ةركسب ةيالو

––––––––––––
 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 7 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب

 دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
 يف ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتـلـل ارـيدـم ،لوــلــمــخ
.ةركسب ةيالو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 / نارهوب يرــــــكسعلا فاـــــنئتسالا ســــــلجم ةـــــسائر فالــــــختسا
 ،حابصم لامك دـــيسلا اــهنمض يــــتلا ،ةيناثلا ةـــيركسعلا ةيحانلا

 ةـــيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم ســــيئر
.ىلوألا ةـــيركسعلا

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

 تــشغ ٣٢ قـفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مّرحم ٥٢ يف خّرؤـــم رارــــق
 ةنجّللا ءاـضعأل ةــيمسالا ةــمئاقلا دّدــحي ،٢٢٠٢ ةـــنس

 سلجملا تارارــق ذــيفنت ةـــعباتمب ةـــفّلكملا ةـــينقتلا
.ةقاطلل ىلعألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32 قفاوــــملا ٤٤٤1 ماـــــع مّرحم ٥2 يف خّرؤــم رارــــق بــــجومب
 ةـــنــجّللا ءاـــضـــعأل ةـــيــمـــسالا ةمئاقلا دّدحت ،22٠2 ةنس تشغ
 ىلعألا سلجملا تارارـــق ذيـــفـــنـــت ةعـــباتـــمب ةفّلــــكملا ةيـــنـــقــــتلا
 يــــسائرلا موـــــــسرــــملا نم 7 ةداملا ماكـحأل اقـيــــبـــطـت ،ةـقاـــطلل
 ٥1 قـــفاوـــــملا 3٤٤1 ماــــع ناــــبــــعـــش 21 يف خّرؤـــــــملا 211–22 مقر
 ،ةقاطلل ىلعألا سلجملا ءاشنإ نمضتملاو 22٠2 ةنس سراـــــم
: يتأي امك

ينطولا عافدلا ةرازو


 قــــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع ىــلوألا ىداـــمـج ٠١ يف خّرؤــم رارــــق
 فالـخـتسا ءاــهـنإ نـمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمـسيد ٤
 / ةدـيـلـبـلاـب يرــكسعــلا فاــنــئتسالا سلــجــم ةساــئر
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1 يف خّرؤم رارــــق بـــجوـــمب
 ،22٠2 ةنس ربمفون 8 نم ءادتبا ىهني ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤
 / ةديلبلاب يرــــــكسعلا فاـــــنئتسالا ســــــلجم ةـــــسائر فالــــــختسا
 ،كوربم دـمحـم دـــيسلا اــــهنمض يــــتلا ،ىلوألا ةـــيركسعلا ةيحانلا

 ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجم سيئر
.ةعبارلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع ىــلوألا ىداـــمـج ٠١ يف خّرؤــم رارــــق
 فالختسا ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس ربـمـسـيد ٤
 / نارهوـب يرـــكســـعلا فاــنئـــتــسالا سلـــجـــم ةــــسائر
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1 يف خّرؤم رارــــق بـــجوـــمب

 ،22٠2 ةنس ربمفون 8 نم ءادتبا ىهني ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 14

ةضايرلاو بابشلا ةرازو


 سرام ٩٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٦٢ يف خرؤم رارق
 تاــــــمدخلاو تاـــــطاشنلا ةـــــمئاق ددـــــحي ،٢٢٠٢ ةـــــنس
 تاـــسـسؤملا اـــهب موـــــقـت نأ نـــــكمي يــــتلا لاــــغـشألاو
 ةرازوـــــــل ةـــــعباتلا يرادإلا عــــــباطلا تاذ ةـــــيمومـعلا
 ،ةيسيئرلا اهتمهم ىلع ةدايز ،ةضايرلاو بابــشلا

.اهنع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيكو
–––––––––––

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ّنإ

 62 يـف خّرؤـملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنـس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 21٤-89 مقر يذيفـنّتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 8991 ةـــنس رــــبمسيد 7 قـــــفاوملا 91٤1 ماـــــع ناــــبعش 81
 تاـــــمدخلا نــــع ةـــجتانلا تادـــــئاعلا صـــــيصخت تاـــيفيك دّدــــحـي
 ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسـسؤملا اـهب موـقت يتـلا لاغـشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

 قـفاوملا 63٤1 ماـع لاّوـش 11 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 لاـغـشألاو تاطاشنلا ةمئاـق دّدحـي يذلا ٥1٠2 ةنس ويلوي 72
 ةــيمومعلا تاـــسـسؤملا اـــهب موـــقت نأ نــــكمي يـــتلا تاـــمدـخلاو
 ةدايز ،ةضايرلاو بابشلا ةرازول ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ
 تادـــــــئاعلا صيـــــصخت تاــــيفيكو ،ةـــيسيئرلا اـــــهتمهم ىلـــــع
،اهنع ةجتانلا

: يتأي ام رّرــقي

 8و )2 ةرـــقفلا( 2 نيـــتداملا ماكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ناـبعش 81 يف خرؤــــملا 21٤-89 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا نــــم
 ،هالـــــعأ روـــــكذملاو 8991 ةـــنس رــــبمسيد 7 قــــفاوملا 91٤1 ماــــع
 لاـــــغشألاو تاــــطاشنلا ةــــمئاق دــــيدحت ىلإ رارــــقلا اذــــه فدــــهي
 ةيمومعلا تاــسسؤملا اــــهب موــــقت نأ نــــكــمي يتلا تاــــمدخلاو
 ةدايز ،ةضايرلاو بابشلا ةرازول ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ
 تادــــــئاعلا صيـــــصخت تاـــيفيكو ،ةـــــيــسيئرلا اــــــهتمهم ىلــــع
.اهنع ةجتانلا

 تاـــمدخلاو لاـــــغشألاو تاطاشـنـلا ةـــــمـئاق دّدــــحت : ٢ ةداـملا
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةّداملا يف ةروكذملا

: يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملا ناونعب – ١

،ثحبلاو تاساردلا لاغشأ –

 تاطاشنلاب ةقالعلا تاذ ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةدعاسملا –
،ثحبلاو ةيجولونكتلاو ةيملعلا

،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،دلجم دوليم –

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،جاحلب مالعوب –

 ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،نوعن راتخم –
،جراخلاب ةينطولا

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،شادخ ةنيد ةلهن –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملا ريزو لثمم ،ناولع دارم –

 يوقاطلا لاقتنالاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يدومح دمـحمأ –
،ةددجتملا تاقاطلاو

 ثــحــبــلاب فّلـــكـــملا رـــيزوـــلا لـــثـــمم ،يوارـــحــص رـــهاــــطلا –
،يملعلا

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،شوشاب ةليمج –

،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يديرد نب دوعسم –

،نكسلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،درارش كلام –

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،شوشيع نب ةنيمسي –

،لقنلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ينيوج كيلم –

 ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ةظفاحم لثمم ،يمالس حبار –
.ةيوقاطلا



قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو


 ويلوي ٩١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠٢ يف خرؤم رارق
 ةيناثلا ىدامج ٧ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو ٢٢٠٢ ةنس يفناج ٠١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت
.ةيمستلا

–––––––––––

 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خرؤم رارق بجومب
 ةـيناثلا ىداـمج 7 يف خرؤــملا رارــقلا لدـــعي ،22٠2 ةنس وــيلوي
 نــــمــضــتــملاو 22٠2 ةــنــــس يــــفــــناـــج ٠1 قـــــــفاوـــملا 3٤٤1 ماــــــــــع
 ،ةــــيمستلا ةداـــــعإ وأ ةـيمستلل ةـينطولا ةـنجللا ءاـضعأ نييعت
: يتأي امك

 ديربلاريزو )ىتح رييغت نودب(..................................... "
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

 ةـــينطولا ةــــمظنملل ماــــعلا نيــــمألا لــــثمم ،دـــــلاخ يراــــبج –
،نيدهاجملل

."......................)رييغت نودب يقابلا(................................



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

 تالاــــــقملاو تالــــــجملاو تاــــــفلؤملاو تاــــــيرشنلا زاـــــجنإ –
،اهرشنو ،ةيرصبلا ةيعمسلا تاجوتنملاو

 تاودنلاو تارمتؤملا ريطأت وأ/و لابقتسا وأ/و ميظنت –
،ةيساردلا مايألاو تارودلاو تايقتلملاو

 ةبسنلاب ةيضايرلا تآشنملا يف ةدعاسملاو لابقتسالا –
 ،تاـــعمجت ،تاـــــبيردت( نيــــسرامملاو نييــــــضايرلا تاــــعمجتل

،)تاريضحت

 تائيهلا ةدئاــــفــل لــــــقـــنـــــلاو ماــــــعــــــطإلاو ءاوـــــــــيإلا تاـــــمدـــــخ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو

،ةيوبرتلا ةطشنألا نع ةجتانلا تاجوتنملا عيب –

 تاءاضفلا فلتخمو تاعاقلاو ةيضايرلا تآشنملا راجيإ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل

 يليمكتلا نيوكتلاو جاــمدإلاو نــــيوــكــتلا تارود مــــيـــظـــنت –
 ةدئافل فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيفظوملا ةدئافل
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا

 تاراـــــــبتخالا ساـــــسأ ىلـــــع تاــــــــقباـــسملا ءارــــــجإو مـــــيظنت –
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل ةينهملا تاناحتمالاو
.ةصاخلاو

: تايالولل بابشلا تاسسؤم نيواود ناوــنعب – ٢

 ةيضايرلا تآشنملاو تاعاقلاو داتعلاو تالحملا راجيإ –
 تاـــئيهلا ةدـــئافل ةــــيالولا ىوـــتسم ىلــــع باــــبشلا تاـــــميخمو
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو

 زاجنإك خاسنتسالاو بحسلاو ةعابطلاو ةباتكلا لامعأ –
 تاروـــــشنملاو ةرـــيغصلا تاــــنالعإلاو تاـــقصلملاو تارــــكذملا

،تامسجملاو تاراشلا عنصو تايوطملاو

 يلآلا مالعإلا ناديم يف ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةدعاسملا –
     ،ةيفاقثلاو ةيملعلا تاطاشنلاو

 يتلا تاجوتنملاو لاغشألاو تاروشنملاو تالجملا عيب –
 هـــــتاقحلمو هـــــيداونو هــــــتاشرو فــــــلتخمو ناوـــــيدلا اـــــهزجني
،هلكايهو

،ويديفلاو ةيرصبلا ةيعمسلا ةيطغتلا –

 تارمتؤملاو تالافتحالا ريطأت وأ/و لابقتسا وأ/و مـيــظــــنت –
،ةيساردلا مايألاو تارودـلاو تايــــقتلملاو تاودنلاو

 ةــيفاقثلا تاـــطاشنلاو تارـــهاظتلا رــــيطأت وأ/و مــــيظنت –
،اهناضتحاو ةيملعلاو ةيضايرلاو

 رافسألاو تالحرلاو نيوكتلا تارودو تاصبرت ميظنت –
 يف ىرــــخألا تاـــطاشنلاو ةــــيراوجلا تاــــطاشنلاو تالداــــبتلاو
،قلطلا ءاوهلا

،تابورشملاو ماعطإلاو ءاويإلا تامدخ –

 هداتعو خباـطــملاو ماـــعـــطإلاو يداوــنـــلا تاءاــــضــــف راـــجــــيإ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل

 ةعباتلا تاسسؤملا فلتخم يف راهشإلل تاحاسم راجيإ –
.ناويدلل

 تاـــــضايرلا ةددــــــعتملا تاـــــبّكرملا نـــــيواود ناوـــــنعب – ٣
 : تايالولل

 تارمتؤملاو تالافتحالا ريطأت وأ/و لابقتسا وأ/و ميظنت –
،ةيساردلا مايألاو تارودلاو تايقتلملاو تاودنلاو

 ةيضايرلا تآشنملاو تاعاقلاو داتعلاو تالحملا راجيإ –
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل تاءاضفلا فلتخمو
،ةصاخلاو

 هداتعو خـباــطــملاو ماــعــطإلاو يداوــنـــلا تاءاــــضــــف راــــجـــيإ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل

 ةيراوجلاو ةيهيفرتلاو ةيضايرلا تاطاشنلاو تابيردتلا –
،كلذ نع ةجتانلا تامدخلا لكو

،تابورشملاو لقنلاو ءاويإلاو ماعطإلا تامدخ –

،ةنايصلاو ةئيهتلا تامدخ –

 ةعباتلا تاسسؤملا فلتخم يف راهشإلل تاحاسم راجيإ –
.ناويدلل

 تاـــــضايرلل ةــــــيوهجلاو ةـــينطولا سرادــــملا ناوــنعب – ٤
 : ةصصختملا

 تارمتؤملاو تالافتحالا ريطأت وأ/و لابقتسا وأ/و ميظنت –
،ةيساردلا مايألاو تارودلاو تايقتلملاو تاودنلاو

،تاروشنملاو تالجملاو قئاثولا عيبو زاجنإ –

 ةيعمسلاو خاسنتسالاو بحسلاو ةعابطلاو ةباتكلا لامعأ –
،ةيرصبلا

،تاساردلا لاغشأ –

،تابورشملاو لقنلاو ءاويإلاو ماعطإلا تامدخ ميدقت –

 فلتخمو ةيضايرلا تآشنملاو تاعاقلاو تالحملا راجيإ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل تاءاضفلا

 ةدئافل هداتعو خبطلاو ماعطإلاو يداونلا تاءاضف راجيإ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا

.ةسردم لك ةيصوصخ بسح ،ةنايصلاو ةئيهتلا تامدخ –

: ةينطولا ةيضايرلا ةيوناثلا ناوـنعب  – ٥

 تارمتؤملاو تالافتحالا ريطأت وأ/و لابقتسا وأ/و ميظنت –
،ةيساردلا مايألاو تارودلاو تايقتلملاو تاودنلاو



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 16

 لاغشألاو تاطاشنلا ةيدأتب قلعتي بلط لك مدقي : ٤ ةداـــملا
 ةـــسسؤملا رــــيدم ىلإ ،هالـــــعأ 2 ةداـــــملا يف ةروـــــكذملا تاــــــمدخلاو
                                                                                     .ةينعملا

 ،فرصلاب رمآلا لبق نم ليخادملا ةنياعم متت : ٥ ةداــــملا
 .ضرغلا اذهل نــّيعملا بساحملا ليكولا لبق نم لّصحتو

 تاطاشنلاب ةقلعتملا تاقفنلاو تاداريإلا لجست : ٦ ةداـــملا
 باـــــــب يف ،هالـــــــعأ 2 ةداــــــملا يف ةروـــــــــكذملا تاـــــمدخلاو لاــــــــــغشألاو
.ضرغلا اذهل هحتف متي قحلم لجس يف ةينازيملا جراخ

 تامدخلاو تاطاشنلا نع ةجتانلا تاداريإلا عزوت : ٧ ةداـــملا
 اقبط ،اهزاجنإل اهفرص مت يتلا ءابعألا عاطتقا دــعب لاـــــغشألاو
 61 يف خرؤـــــــملا 61-٠2 مــــــــقر نوـــــــناـــــقلا نــــــم ٠21 ةداــــــملا ماــــــكحأل
 ٠2٠2 ةــــــنس رــــــــــبمسيد 13 قــــــــــفاوــــــملا 2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــــــمج
 .12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نــــمضتملاو

 زاجنإل اهفرص مت يتلا غلابملا ،ءابعألاب دصقي : ٨ ةداــــملا
 هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا

: اهنم اميسال

،داوملاو ءايشألا عنصل ةمزاللا ةيلوألا داوملا ءارش –

 يف ةــــلمعتسملا تاــــجتنملا وأ /و تاودألاو داوــــملا ءارــــش –
،تامدخلا ميدقت

 تاقفن لثم تامدخلاو علسلا جاتنإ نع ةجتانلا فيراصملا –
 ةـــــــقاطلاو ءاـــــــملا كالــــــهتساو تازيهجتلا كالتهاو نيــــــمدختسملا

 تاــــــحاسملا ةــــــــناــــيصو ةــــئـــيهتلا لاــــــــغشأو تالـــــــقنتلاو لــــــــــــقنلاو
،ةمزاللا تازـــــيهجتلاو ءارـــضخلا

 اذـــه يف رــــيغلا اهزــــجني يتلا ةـــصاخلا تاـــمدخلا دــــــيدست –
.راطإلا

 63٤1 ماـع لاّوـش 11 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٩ ةداـملا
 تاــــطاشنلا ةـــــمئاـق دّدـــحـي يذــــلا ٥1٠2 ةــــنس وـــــيلوي 72 قــــــفاوملا

 تاــــــسـسؤملا اــــــهب موـــــقت نأ نــــــكمي يــــتلا تاــــمدـخلاو لاــــــغـشألاو
 ،ةضايرلاو بابشلا ةرازول ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

 تادــــئاعلا صــــيصخت تاـــيفيكو ،ةـــيسيئرلا اــــهتمهم ىلــــع ةداــــيز
.اهنع ةجتانلا

 ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارـقلا اذه رشني : ٠١ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 سرام 92 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 62 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

قاقبس قازرلا دبع

،ريغلل ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةدعاسملا –

 تاءاضفلا فلتخمو ةيضايرلا تآشنملاو تاعاقلا راجيإ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل

،ماعطإلاو لقنلاو ءاويإلا تامدخ –

 هداــــتعو خـــباطملاو ماــــعطإلاو يداوـــنلا تاءاــــضف راــــجيإ –
.ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل

 ةبخنلاو بهاوملا ريضحتو عمجت زكارم ناونعب – ٦
 : ةيضايرلا

 تارمتؤملاو تالافتحالا ريطأت وأ/و لابقتسا وأ/و ميظنت –
،ةيساردلا مايألاو تارودلاو تايقتلملاو تاودنلاو

،ماعطإلاو لقنلاو ءاويإلا تامدخ –

 فلتخمو ةيضايرلا تآشنملاو تاعاقلاو تالحملا راجيإ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل تاءاضفلا

 هداتـعو خــباــطــملاو ماـــعـــطإلاو يداوــنـــلا تاءاـــضـــف راــجـــيإ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل

.زكرم لك ةيصوصخ بسح ةنايصلاو ةئيهتلا تامدخ –

 ينطولا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب – ٧
: ىرخألا

 تارمتؤملاو تالافتحالا ريطأت وأ /و لابقتسا وأ /و ميظنت –
،ةيساردلا مايألاو تارودلاو تايقتلملاو تاودنلاو

،تاروشنملاو تالجملاو قئاثولا عيبو زاجنإ –

 ةيعمسلاو خاسنتسالاو بحسلاو ةعابطلاو ةباتكلا لامعأ –
،ةيرصبلا

،ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةدعاسملا –

 فلتخمو ةيضايرلا تآشنملاو تاعاقلاو تالحملا راجيإ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل تاءاضفلا

هداـــتعو خـــبطلاو ماـــعـــطإلاو يداوـــــنلا تاءاــــضف راــــجيإ –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل

 لــــــك ةــــيصوـــصخ بــــسح ةــــــنايصلاو ةــــــئيهتلا تاـــــمدـــــــخ –
.ةسسؤم

 صوصنملا تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا زجنت : ٣ ةداـــملا
 تايقافتا وأ تاقفص وأ دوقع راطإ يف ،هالعأ 2 ةداملا يف اهيلع
.ريغلا عم مربت



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
17م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

ةعانصلا ةرازو

 ربوتكأ ٦١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠٢ يف خّرؤم رارق
 ماع لوألا عيبر ٠٣ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 دّدــــــــحي يذـــــلا ٠٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٦١ قـــــفاوملا ٢٤٤١
.ةعانصلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
 ماـع لوألا عيبر ٠3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ
 ةنّجللا ةليكشت دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربـمـفوـن 61 قـفاوـملا 2٤٤1
: يتأي امك ،لّدعملا ،ةعانصلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا

 )ىتح رييغت نودب( .................................................... – “

 ةيلاملا ريزو الثمم ،سراف تاتوزو نامحرلا دبع يميهارب –
 تاــــــــيلمعلل يـــــبساحملا رــــــييستلاو ةـــــنيزخلل ةــــماعلا ةـــــــيريدملا(
،افلختسم اوضعو ،امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع )ةــلودلل ةيلاملا

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 قفاوملا ٤٤٤١ مّرحم ٩٢يـف خرؤـــم كرــتـشــم يرازو رارـــق
 يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٧٢
 قفاوملا ٢٤٤١ ماع ناضمر ٣٢  يف خّرؤملا كرتشملا
 تاــيفـيكو طورــش ددـــحي يذــــلا ١٢٠٢ ةـــــنس وــــيام ٥
 تاــــطيحملا تاـــحاسمو ةـــيراقعلا ةــــظفحملا لــــيوحـت
 ناوــــيد ىلإ ،ةــــيفارغجلا اــــهتايثادحإ اذـــــكو اــــهدودحو
.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةيلاملا ريزو ّنإ

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزوو

 ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنــــس ريارـــبف ٤ قفاوــملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 بــجر ٠2 يف خّرؤـــملا ٠1-11 مـــقر نوـــناــقــلا ىضـتـــقـمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس ويــــنوي 22 قـــفاوـــملا 23٤1 ماــع
،مّمتملاو لّدعملا

 لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس ريارــــــبف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 يف خّرؤملا ٠٤1-٥1 مـقر يـساـئرلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
 نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ويام 72 قفاوــــملا 63٤1 ماع نابــعش 8
 دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،مّمتملاو لّدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

 يف خّرؤملا 182-12 مــقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوــملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤــــملا ٤٥-٥9 مقر يذيفــــنتلا موـــــــسرــملا ىضـتـقمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1

 ،ةيلاملا ريزو تايحالص

 9 يف خّرؤملا 1٤1-٥1 مقر يذيفنـتـلا موــسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٥1٠2 ةنــــس وياـــم 82 قـــفاوــملا 63٤1 ماع نابعش
،هنم ٥1 ةداملا اميس ال ،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

 يف خّرؤملا 821-٠2 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 ٤ يف خرؤملا ٥62-٠2 مــقر يذيــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمتبس 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص

،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد ءاشنإ

 يف خّرؤملا ٥31-22 مقر يديفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ،22٠2 ةنس سرام ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 72

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص

 32 يف خّرؤـــــملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقلا ىـــــضتقمبو –
 ددـــحي يذـــلا 12٠2 ةــنس وياــــم ٥ قــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ناــــضمر

 تاـــــحاـــــسمو ةـــيراــــــقعلا ةـــــــظفحملا لــــــيوــــحت تاـــــيفيكو طورــــش
 ناويد ىلإ ،ةيفارغجلا اهتايثادحإ اذكو اهرودح تاطيحملا

،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت

 ٠1 يف خرؤــــملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقلا ىــــضتقمبو –
 ددحي يذلا ،12٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ةعارزلا ةيمنت ناويد لخدت لاجم يف لخدت يتلا تايالولا
.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

: يتأي ام نورّرقي

 قحلملا ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 2٤٤1 ماــــع ناـــضمر 32 يف خّرؤــــملا كرــــتشملا يرازوـــــلا رارــــقلاب
 ةــــيراقعلا ةـــظفحملاب قـــــلعتملاو 12٠2 ةـــــنس وـــــيام ٥ قـــــفاوملا
.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدل ةحونمملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 تشغ 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 92 يف رئازـــــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

 ينه ظيفحلا دبع دـمحم

 ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو
ينسح ميرك



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 18

قحلملا

ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدل ةحونمملا ةيراقعلا ةظفحملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلا تايثادحإلا

3  046  821 

3  035  286 

3  028  471 

3  040  110 

3  145  019 

3  142  834 

3  141  392 

3  139  847 

3  135  763 

3  139  560 

3 ٠3٤ 3٥6 

3 ٠29 ٤٤2 

3 ٠22 9٥9 

3 ٠28 ٤69 

3 380 199 

3 375 761 

3 370 379 

3 363 567 

3 359 936 

3 353 312 

3 347 881 

3 347 923 

3 343 299 

3 339 591

244  631 

250  676 

236  636 

230  826 

236  344 

239  297 

238  193 

240  110 

235  618 

231  107 

288 ٥٠7 

289 8٠8 

28٥ ٠6٠ 

28٠ 38٠ 

269 433 

272 018 

280 860 

287 458 

284 784 

264 396 

264 728 

262 792 

262 909 

261 088

1 م 

2 م

3 م

٤ م

1 م 

2 م

3 م

٤ م

٥ م

6 م

1 م 

2 م

3 م

٤ م

1 م

2 م

3 م 

٤ م

٥ م

6 م

7 م 

8 م

9 م

٠1 م











راردأ

يزيليإوةلڤرو

٠ ٠٠٠2

٥82 ٤

٠٠9 ٤

٠٠٠ 1٥



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
19م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

)عبات( قحلملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلا تايثادحإلا

3 322 011 

3 319 282 

3 319 782 

3 336 159 

3 338 537 

3 342 094 

3 345 250 

3 352 054 

3 351 746 

3 353 631 

3 366 303 

3 372 209 

3 374 332 

3 377 497 

3 385 520,61 

3 381 618,47 

3 382 073,22 

3 380 237,37 

3379656,37 

3 377 807,48 

3 380 361,52 

3 385 353,59 

3 386 280,25 

3 384 775,66 

261 090 

256 076 

252 104 

255 882 

255 968 

254 805 

255 232 

254 718 

258 338 

258 562 

274 912 

271 906 

266 304 

265 278 

261 69٤,3 

262 032,51 

264 411,14 

264 982,35 

264 441,29 

265 232,39 

269 265,15 

265 657,81 

263 900,84 

263 108,26 

11 م 

21 م

31 م

٤1 م

٥1 م 

61 م

71 م

81 م

91 م

٠2 م

12 م 

22 م

32 م

٤2 م

1 م

2 م

3 م 

٤ م

٥ م

6 م

7 م 

8 م

9 م

٠1 م











يزيليإو ةلڤرو

)عبات(

ةلڤرو

٠٠٠ 1٥

3٤9 ٠1



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 20

)عبات( قحلملا

3 368 059,96 

3 370 625,09 

3 374 682,03 

3 373 702,81 

3 366 766,86 

3 389 688,37 

3 384 758,69 

3 384 010,25 

3 388 940,26 

3 409 663,21 

3 409 205,84 

3 411 024,16 

3 413 820,59 

3 417 777,49 

3 415 384,66 

3 567 568,42 

3 565 645,15 

3 563 796,64 

3 562 272,68 

3 562 302,92 

3 563 431,47 

3 566 834,83 

3 572 915,33 

3 578 017,54 

253131,65 

251804,63 

248497,19 

247016,91 

250682,35 

245873,55 

246638,78 

241818,62 

241053,27 

257821,3 

253938,99 

253612,96 

251161,06 

254154,48 

257100,82 

753482,34 

758133,16 

757369,4 

759497,48 

761552,76 

764164,07 

764130,32 

768034,97 

766574,65 

11 م 

21 م

31 م

٤1 م

٥1 م 

61 م

71 م

81 م

91 م

٠2 م

12 م 

22 م

32 م

٤2 م

٥2 م

1 م

2 م

3 م 

٤ م

٥ م

6 م

7 م 

8 م

9 م






















ةلڤرو
)عبات(

















3٤9 ٠1










٤ ٠٠٠1

)ـه( ةحاسملاةيالولا
عسملعملا

MTU ــب ةيفارغجلا تايثادحإلا



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

)عبات( قحلملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلا تايثادحإلا

3 575 511,49 

3 495 441,64 

3 492 673,03 

3 48 3027,39 

3 484 965,94 

3 483 307,45 

3 481 841,59 

3 479 909,54 

3 482 610,19 

3 488 274,43 

3 502 831,64 

3 500 590,99 

3 528 016,37 

3 526 913,16 

3 526 810,93 

3 526 547,97 

3 526 210,64 

3 525 825,91 

3 525 509 

3 524 909,28 

3 524 715,91 

3 523 669,2 

3 523 479,78 

3 522 931,56 

756 931,23 

680 065,26 

681 532,89 

672 140,12 

667 246,2 

665 088,24 

664 323,62 

663 552,08 

660 699,06 

663 408,29 

679 019,63 

682 726,04 

599 359,58 

599 872,69 

600 376,05 

600 443,44 

600 108,59 

600 269,87 

600 932,33 

600 755,74 

600 538,98 

601 755,7 

601 748,49 

601 483,59 

٠1 م

1 م

2 م

3 م

٤ م

٥ م

6 م

7 م

8 م

9 م

٠1 م

11 م

1 م

2 م

3 م

٤ م

٥ م

6 م

7 م

8 م

9 م

٠1 م

11 م

21 م











ةلڤرو

)عبات(

ةيادرغ

٥22 ٠2

٥98 71



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 22

)عبات( قحلملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلا تايثادحإلا

3 522 835,41 

3 522 779,8 

3 519 139,22 

3 518 500,11 

3 518 132,52 

3 516 436,21 

3 516 283,56 

3 514 986,53 

3 51 4649,75 

3 514 877,92 

3 514 742,2 

3 512 179,33 

3 508 845,19 

3 509 445,58 

3 507 623,58 

3 508 036,56 

3 509 758,62 

3 511 244,63 

3 515 141,01 

3 516 466,82 

3 522 335,07 

3 522 335,71 

3 523 748,08 

3 523 777,44 

601 924,71 

602 701,94 

602 859,89 

603 100,89 

602 577,65 

601 926,75 

601 373,35 

600 541,25 

601 027,62 

602 056,17 

602 433,76 

607 110,04 

608 536,24 

610 241,72 

613 055,75 

613 646,73 

613 283,23 

613 641,59 

613 644,43 

614 216,33 

613 976,51 

610 833,58 

610 825,05 

613 375,44 

31 م

٤1 م

٥1 م

61 م

71 م

81 م

91 م

٠2 م

12 م

22 م

32 م

٤2 م

٥2 م

62 م

72 م

82 م

 92 م
٠3 م

13 م

23 م

33 م

٤3 م

 ٥3 م
63 م





















ةيادرغ

)عبات(
٥98 71



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

)عبات( قحلملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلا تايثادحإلا

3 524 068,73 

3 525 068,73 

3 524 325,58 

3 524 498,39 

3 525 972,31 

3 527 049,27 

3 527 269,57 

3 528 042,81 

3 527 257,18 

3 527 359,46 

3 528 598,77 

3 528 467,74 

3 527 402,5 

3 527 260,81 

3 528 281,96 

3 226 356 

3 224 436 

3 221 479 

3 215 418 

3 211 522 

3 219 298 

3 254 005,83 

3 253 959,81 

3 243 959,72 

3 243 961,1 

613 188,53 

611 790,57 

611 718,08 

609 392,52 

609 457,56 

606 796,92 

605 913,52 

604 731,37 

604 568,57 

602 913,09 

602 843,85 

602 060,53 

602 215,76 

601 226,79 

600 949,33 

313 260 

314 581 

310 007 

314 338 

308 213 

302 254 

274 506,4 

284 506,53 

284 506,6 

274 507,09 

73 م

83 م

93 م

٠٤ م

1٤ م

2٤ م

3٤ م

٤٤ م

٥٤ م

6٤ م

7٤ م

8٤ م

9٤ م

٠٥ م

 1٥ م
1 م

2 م

3 م 

٤ م

٥ م

6م

1 م

2 م

3 م 

٤ م















ةيادرغ

)عبات(









نوميميت















٥98 71







٠٠٥ 8

٠ ٠٠٠1



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 24

)عبات( قحلملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلا تايثادحإلا

3 613 336,57 

3 607 681,24 

3 601 193,73 

3 603 936,95 

3 604 941,92 

3 607 462,76 

3 609 080,46 

3 612 630,37 

3 462 537 

3 461 614 

3 461 318 

3 459 812 

3 459 374 

3 459 170 

3 458 872 

3 458 683 

3 458 587 

3 457 334 

3 455 320 

3 454 427 

3 454 321 

3 454 126 

765 137,57 

765 698,4 

764 377 

754 362,24 

754 328,48 

758 473,14 

758 072,13 

757 537,8 

586 539 

586 155 

585 757 

585 421 

585 420 

586 246 

586 570 

587 895 

589 604 

591 504 

590 797 

590 659 

591 602 

592 370 

1م

2م

3م

٤م

٥م

6م

7م

8م

1م

2م

3م

٤م

٥م

6م

7م

8م

9م

٠1 م

11م

21م

31م

٤1م







ترقوت

ةعينملا

٥٤9 8

 ٥ ٠٠٥3



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

)عبات( قحلملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلا تايثادحإلا

3 451 246 

3 450 449 

3 441 227 

3 436 447 

3 437 582 

3 439 104 

3 440 702 

3 441 479 

3 441 904 

3 445 925 

3 452 060 

3 452 166 

3 456 281 

3 455 661 

3 456 669 

3 454 410 

3 455 106 

3 455 328 

3 454 566 

3 456 962 

3 457 352 

3 456 880 

3 460 039 

3 458 590

561 860 

599 782 

598 862 

601 704 

605 393 

604 968 

610 127 

610 648 

611 084 

616 365 

618 172 

618 159 

619 402 

617 987 

617 205 

615 498 

612 985 

609 419 

606 142 

602 149 

601 829 

600 258 

596 908 

594 664

٥1م

61م

71م

81م

91م

٠2م

12م

22م

32م

٤2م

٥2م

62م

72م

82م

92م

٠3م

13م

23م

33م

 ٤3م
٥3م

63م

 73م
83 م











ةعينملا

)عبات(

 ٥ ٠٠٥3



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 26

)عبات( قحلملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلا تايثادحإلا

3 459 755 

3 459 625 

3 462 389 

3 462 363 

3 461 862 

3 467 156,53 

3 464 797,78 

3 459 708,14 

3 459 159,64 

3 459 468,25 

3 459 361,44 

3 459 861,92 

3 460 901,27 

3 460 651,85 

3 460 711,12 

3 461 085,17 

3 461 892,36 

3 315 459,11 

3 326 560,99 

3 328 512,76 

3 326 992,64 

3 322 200,95 

3 329 258,98 

3 324 198,14 

3 321 611,73 

3 315 754,64 

593 770 

592 854 

590 158 

589 355 

588 684 

605 852,93 

603 325,80 

607 887,40 

608 111,64 

609 094,56 

609 631,14 

611 008,34 

612 104,23 

612 588,39 

613 223,39 

613 440,16 

612 839,73 

416 544,57 

414 014,5 

407 682,33 

405 697,89 

405 037,42 

397 853,95 

395 020,75 

394 435,24 

395 454,94 

93م

٠٤م

1٤م

2٤م

 3٤م
1م

2م

3م

٤م

٥م

6م

7م

8م

9م

٠1م

11م

21م

1م

2م

3م

٤م

٥م

6م

7م

8 م

9 م

























ةعينملا

)عبات(

٥ ٠٠٥3

912 3

82٤ 22



٣٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١
27م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١

 وــيلوي ٢ قــفاوملا ٣٤٤١ ماــع ةــجحلا يذ ٣ يف خرؤـــم رارـــق
 ٣٤٤١ ماع بجر ٧٢ يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس

 نييــعت نــمضتملاو ٢٢٠٢ ةـنس رــــياربف ٨٢ قــــفاوملا
 ةــينثل ةـــينطولا ةرـــيظحلا هـــــيجوت ســــــلجم ءاـــــضعأ
.)تليسمسيت ةيالو( دحلا

––––––––––––

 2 قفاوملا 3٤٤1 ماـع ةــجحلا يذ 3 يف خرؤــــم رارـــق بــــجومب
 3٤٤1 ماــع بــجر 72 يف خرؤــملا رارــقلا لدــــعي ،22٠2 ةـــنس وـــيلوي
 سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس رياربف 82 قفاوملا

 ،)تليسمسيت ةيالو( دــحلا ةـــينثل ةــــينطولا ةرــــيظحلا هــــيجوت
: يتأي امك

)ىتح رييغت نودب(...........................................................“

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يرهاط خيش –

."............................)رييغت نودب يقابلا(...........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٤ يف خّرؤـــم رارـــق
 ٥١ يف خّرؤــــملا رارــــقــلا ءاـــــغلإ نــــــمضتي  ،٢٢٠٢ ةــــــنس
 ٤٠٠٢ ةـــــنس سراـــــــم ٧ قــــــفاوـــــملا ٥٢٤١ ماــــــــع مّرـــــــحم
 كالمألا يضارأ تاحاسم دودــح طـــبض نــمضتملاو
 ةــيالوب حالــصتسالل ةـــصصخملا ةـــينطولا ةــــيباغلا
.فراطلا

––––––––––––

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 11 يف خّرؤملا 78-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدــــحي يذـــلا 1٠٠2 ةـــنس لـــــيربأ ٥ قــــفاوملا 22٤1 ماـــع مّرـــحم

 ماــــــكحأ راــــطإ يف لالـــــغتسالاب صــــيخرتلا تاـــيفيكو طورــــش
 ماع ناضمر 32 يف خّرؤملا 21-٤8 مقر نوناقلا نم ٥3 ةداملا

 ماعلا ماظنلا نمضتملاو ٤891 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباغلل

 يف خّرؤملا 821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قـفاوملا 1٤٤1 ماــع ناـــضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 قفاوملا ٥2٤1 ماع مّرحم ٥1 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 يضارأ تاحاسم دودح طبض نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس سرام 7
 ةــــــيالوب حالـــصتسالل ةــــصصخملا ةــــينطولا ةـــــيباغلا كالـــــــمألا
،فراطلا

: يتأي ام رّرـقي

 مرـحم ٥1 يف خّرؤــــملا رارـــــقلا ماــــكحأ ىــــغلت : ىلوألا ةداملا
 طــــبض نـــمضتملاو ٤٠٠2 ةـــنس سراــــم 7 قـــــفاوملا ٥2٤1 ماـــــع
 ةصصخملا ةينطولا ةيباغلا كالــمألا يــضارأ تاـــحاسم دودـــح
.فراطلا ةيالوب حالصتسالل

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ينه ظيفحلا دبع دـمحم



تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 وينوي ٩ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٠١ يف خّرؤم رارق
 ماع نابعش ٣١ يف خرؤملا رارقلا لدـــــعي ،٢٢٠٢ ةـــنس
 ددــــــحي يذـــلا ١٢٠٢ ةـــنس سراــــم ٧٢ قــــفاوـــملا ٢٤٤١
 ةراـــــجتلا ةـــعباتم ةـــنجل ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةــــمئاقلا
.ةيجراخلا

––––––––––––

 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٠1 يف خّرؤم رارق بجومب
 ماـــــــع ناـبعش 31 يف خرؤــملا رارــقلا لدـــعي ،22٠2 ةــنس وـــينوي
 ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا 12٠2 ةنس سرام 72 قفاوملا 2٤٤1
: يتأي امك ،ةيجراخلا ةراجتلا ةعباتم ةنجل ءاضعأل

)ىتح رييغت نودب(.............................................................."

 افلخ ،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،براشوب راون دّيسلا –
،ينارمعوب دمحأ دّيسلل

 تاــعامجلاو ةــيلخادلا رــيزو لـــثمم ،يلياك لاــمك دّيــسلا –
،ةميترب باهولا دبع ّديسلل افلخ ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،يتاوت لامك دّيسلا –
،ىسوم رصان دّيسلل افلخ ،)بئارضلل

 ّديسلل افلخ ،لقنلا ريزو لثمم ،ةبارع نامحرلا دبع ّديسلا –
،رهاظ يرمعلا يناغلا دبع



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 28

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،رابوز يلع ّديسلا –
،يديرد نب دوعسم دّيسلل افلخ

 يرــــــــحبلا دـــــيصلا رــــــيزو لـــــثمم ،لـــــــــسعلب راــــمع دّيــــسلا –
،يروفيت دـمحمأ دّيسلل افلخ ،ةيديصلا تاجتنملاو

 ةـــــحايسلا رـــــيزو لـــثمم ،هــــللا ءاــــطع نــــب ناوــــضر دّيـــــسلا –
،رورعز نب يركش دّيسلل افلخ ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

 نــــمألل ةـــماعلا ةــــيريدملا لــــثمم ،يـــــناديعس رـــــهاط ّديـــــسلا –
،نايز نب وطي نب دّيسلل افلخ ،ينطولا

 ةـــــيرئازجلا ةـــفرغلا لــــثمم ،ةــــجاح نب فــــسوي نــــب ّديــــسلا –
،ناكدب رمع دّيسلل افلخ ،ةعانصلاو ةراجتلل

 ،ةـــــحالفلل ةــينطولا ةــــفرغلا لــــثمم ،موــــسيم دـــــعاس ّديـــــسلا –
،ةولوم رديوق دّيسلل افلخ

 ،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا ةلثمم ،شيمرك ةيدان ةّديسلا –
،راغموب ةيهز ةدّيسلل افلخ

."...................................)رييغت نودب يقابلا(.....................
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 ةنس تشغ ٤٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٦٢ يف خرؤم رارق
 ةيملعلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،٢٢٠٢
 ةــــــيعوــــــــنلا ةــــــبقارـــــــمل يرــــــئازـــــــــجلا زــــــكرـــــملل ةـــــــينقتلاو
.مزرلاو

––––––––––––

 تشغ ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 62 يف خرؤم رارق بجومب
 ةــيملعلا ةـــنجللا ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةــــمئاقلا ددـــحت ،22٠2 ةـــنس
 ،مزرـــــــــلاو ةـــــيعونلا ةـــــبقارمل يرـــــئازــــجلا زــــــكرملل ةــــــينقتلاو
 يذــــيفنتلا موـسرــملا نــم 1 ررـــكم 71 ةداــملا ماـــكـحأل اـــقـــيـبـطـت
 تشغ 8 قفاوملا ٠1٤1 ماع مرحم 6 يف خرؤـــملا 7٤1-98 مــقر

 ةــــبقارمل يرـــئازجلا زــــكرملا ءاــــشنإ نـــــمضتملاو 9891 ةـــــنس
: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو مزرلاو ةيعونلا

 ةيقرتو ةراجتلا ريزو ةلثمم ،ساماليوس ةدنه ةديسلا .1
،ةسيئر ،تارداصلا

 ،رئازجلل روتساب دهعم ةلثمم ،يلاليف سيمل ةديسلا .2 
،اوضع

 ملعل يــنطولا زـــكرملا ةــــلثمم ،نـــيرقوأ ةــــيدهم ةديــــسلا .3
،اوضع ،مومسلا

 ةيامحل ينطولا دهعملا ةلثمم ،ينوزام ةسيفن ةديسلا .٤
،اوضع ،تاتابنلا

 بــــــطلل يـــنطولا دــــهعملا ةــــــلثمم ،لوــــــلد ةــــــليبن ةدـــــيسلا .٥
،اوضع ،يرطيبلا

 ،سييقتلل يرئازجلا دهعملا ةلثمم ،ةلوغ ةيدان ةديسلا .6
،اوضع

 ناوــيدلا ةــــلثمم ،ناـــمحرلا دـــــبع تـــــيان ماــــستبا ةدــــيسلا .7
،اوضع ،ةينوناقلا ةسايقلل ينطولا

 ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا ةلثمم ،زوزع ةيزوف ةديسلا .8
،اوضع ،ةعانصلاو

 ،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،ةليطسوب لامج ديسلا .9
،اوضع

 تاعانصلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،يولش ميلس ديسلا .٠1
،اوضع ،فرحلاو ةيديلقتلا

 ديصلل ةينطولا ةفرغلا ةلثمم ،ولامأ ةديعس ةديسلا .11
،اوضع ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

 ةيامحل ينطولا سلجملا ةلثمم ،يحود ةيزوف ةديسلا .21
.اوضع ،نيكلهتسملا



 لقنلا ةرازو

 سرام ٨٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٥٢ يف خرؤم رارق
 ةــــــــــيرادإلا ناـــــجللا نــــــيوـــــكت نـــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس

 يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
.لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لقنلا ريزو نإ

 ةـــــيناثلا ىدامج 91 يف خرؤــملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىـضتقمب –
 نوناقلا نــــمضتملاو 6٠٠2 ةـــنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 رفص 21 يف خرؤــملا ٥٤1-66 مــقر موـــسرـــملا ىـــضـتـقــمبو –
 رـــيرحتب قــــلعتملاو 6691 ةــــنس وــــينوي 2 قـــــفاوملا 6831 ماــــع
 ىتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،ممتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهــت
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 يف خرؤـملا 182-12 مقر يساــئرــلا موـــسرـــملا ىـــضتقــــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةـــموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤــــملا 99-٠9 مـــــــقر يذيفنتلا موـسرملا ىــــضتقمبو –
 ٠991 ةــــنس سراــــم 72 قــــفاوـــــملا ٠1٤1 ماــــــع ناــــــــضمر لوأ

 ةــــبسنلاب ،يرادإلا رــــــييستلاو نـــــييعتلا ةـــــــــــطلسب قــــــلعتملاو
 تاـــــيدلبلاو تاـــــيالوــــــلاو ةـيزكرملا ةرادإلا ناوعأو نـيفظوملل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤـــــملاو

 يف خرؤـــــملا ٤٠-8٠ مـقر يذــيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
 نـمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قـــفاوـملا 92٤1 ماع مرحم 11
 كالسألل نيـــمتنملا نيــــــفظوملاب صاـــــخلا يــــساسألا نوــــــناقلا
،مـمتملاو لّدعملا ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

 يف خرؤملا ٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــــــضـتـقــمبو –
 نـــمضتملاو 8٠٠2 ةـــــنس رـــــــياني 91 قــــفاوملا 92٤1 ماع مرحم 11
 تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 ،باّجحلاو

 يف خرؤــملا 1٤2-9٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتـقــمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ويلوي 22 قفاوملا ٠3٤1 ماع بجر 92
 كالــــسألل نيــــمتنملا نيــــــفظوملاب صاــــخلا يـــساسألا نوـــناقلا
،نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا

 خرؤــــــملا 193-9٠ مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرـــــملا ىــــضــتقمبو –
 9٠٠2 ةـــــنس ربمفون 22 قـــــــفاوملا ٠3٤1 ماـع ةــــّجحلا يذ ٥ يف

 نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
   ،ةيمومعلا لاغشألاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

 يف خرؤـــملا 823-11 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىــضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 11٠2 ةـنس ربمتبس ٥1 قــفاوملا 23٤1 ماع لاوش 71
 كالــــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يــــساسألا نوــــناقلا
،لقنلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

 يف خرؤـــــملا 991-٠2 مقر يذيفنتلا موــــسرملا ىــضتقمبو–
 قـلعتملاو ٠2٠2 ةـنس ويلوي ٥2 قفاوملا 1٤٤1 ماع ّةجحلا يذ ٤
 ناجللاو نعطلا ناجلو ءاـضعألا ةـيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
  ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

 يف خرؤملا 663-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتــقمبو–
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص  ٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 763-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو –
 نمضتمـلاو 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام ررــقي

 ناجل )٥( سمخ نيوكت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخم ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ
: ةيتآلا بترلاو كالسألا مضت ،لـــــقنلا ةرازول ةـــــيزكرملا

: ىلوألا ةنجللا –

،نوفرصتملا –

 ،ةمجارتلا نومجرتملا –

.تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا –

 : ٢ ةنجللا –

 ،يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا –

،تايئاصحإلا يف نوسدنهملا –

 ،ةنايصلاو ربخملا يف نوسدنهملا –

،نارمعلاو نكسلا يف نوسدنهملا –

،نويرامعملا نوسدنهملا –

،يربلا لقنلا يف نوسدنهملا – 

 ،ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلا يف نوسدنهملا – 

،ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلا يف نوسدنهملا –

،يربلا لقنلا يف  مسق وشتفم –

،يربلا لقنلا يف نويسيئرلا نوشتفملا –

 ،ةيمومعلا لاغشألا يف نوسدنهملا – 

.يلآلا مالعإلا يف 2 ىوتسم نيسدنهملا ودعاسم –

: ٣ ةنجللا –

،ةرادإلا وقحلم –

 ،نيفرصتملا ودعاسم –

، نويرادإلا نوبساحملا –
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 ،نويسيئرلا ةرادإلا ناوعأ –

 ،ةيريدملا باتك –

،نويسيئرلا ةيريدملا باّتك –

.تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم –

 : ٤ ةنجللا –

،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا –

،يلآلا مالعإلا يف 1 ىوتسم  نيسدنهملا ودعاسم –

،ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلا يف نوينقتلا –

 داصرألاو يندملا ناريطلا يف نويقيبطتلا نوسدنهملا –
،ةيوجلا

.يربلا لقنلا يف نوشتفملا –

 : ٥ ةنجللا – 

،بتكم ناوعأ–

 ،ةرادإ ناوعأ–

،باّتك–

،تانايبلا ظفح ناوعأ–

 ،نوينهملا لامعلا–

.باّجحلاو تارايسلا وقئاس–

 يف نيفظوملا يلثممو  ةرادإلا يلثمم ددـــع ددـــحي : ٢ ةدامــلا
 ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا
  : يتآلا لودجلل اقبط ،هالعأ

 ءاضعألابترلاو كالسألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نوفرصتملا -

ةمجارتلا نومجرتملا -

تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا -



يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا -

تايئاصحإلا يف نوسدنهملا -

ةنايصلاو ربخملا يف نوسدنهملا -

نارمعلاو نكسلا يف نوسدنهملا -

نويرامعملا نوسدنهملا -

يربلا لقنلا يف نوسدنهملا -

 داصرألاو يندملا ناريطلا يف نوسدنهملا -
ةيوجلا

 ئناوملاو  ةيراجتلا ةيرحبلا يف نوسدنهملا -

 يربلا لقنلا يف مسق وشتفم -

يربلا لقنلا يف نويسيئرلا نوشتفملا -

  ةيمومعلا لاغشألا يف نوسدنهملا -

  يلآلا مالعإلا يف 2 ىوتسم  نيسدنهملا ودعاسم -
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نيفظوملا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا



3















3



3















3

ةرادإلا ولثمم

ناجللا



١ مقر















٢ مقر
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 ءاضعألابترلاو كالسألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا وقحلم -

نيفرصتملا ودعاسم -

 نويرادإلا نوبساحملا -

نويسيئرلا ةرادإلا ناوعأ -

 ةيريدملا باّتك -

نويسيئرلا ةيريدملا باّتك -

تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم -

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا -

يلآلا مالعإلا يف 1 ىوتسم  نيسدنهملا ودعاسم - 

ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلا يف نوينقتلا -

 يندملا نارـيـطـلا يف نوـيـقـيـبــطــتــلا نوسدــنــهملا -
ةيوجلا داصرألاو

يربلا لقنلا يف نوشتفملا -



بتكملا ناوعأ -

ةرادإلا ناوعأ -

باّتكلا -

تانايبلا ظفح ناوعأ -

 نوينهملا لامعلا -

باّجحلاو تارايسلا وقئاس -

3

2

3

3

2

3

نيفظوملا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

3

2

3

3

2

3

ةرادإلا ولثمم

ناجللا



٣ مقر















٤ مقر













٥ مقر 

.ةـّـيبعـّـشلا ةــّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا ةـّـيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا

  .22٠2 ةنس سرام 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف رئازجلاب رّرح

 هــللا دبع يجنم
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 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ ٦٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٥٢ يف خرؤم رارق
.لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحت ،22٠2 ةنس ليربأ 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤم رارق بجومب

: يتأي امك ،لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ

 ءاضعألابترلاو كالسألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نوفرصتملا -
ةمجارتلا نومجرتملا -
تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا -

يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا -
تايئاصحإلا يف نوسدنهملا -
ةنايصلاو ربخملا يف نوسدنهملا -
نارمعلاو نكسلا يف نوسدنهملا -
نويرامعملا نوسدنهملا -
يربلا لقنلا يف نوسدنهملا -
 يــــــندملا نارـــيطلا يف نوــــسدنهملا -

ةيوجلا داصرألاو
  ةيراجتلا ةيرحبلا يف نوسدنهملا -

 ئناوملاو
 يربلا لقنلا يف  مـسق وـــشتفم -
 لـــــقنلا يف نوـــيسيئرلا نوــــشتفملا -

يربلا
  ةيمومعلا لاغشألا يف نوسدنهملا -
 يف 2 ىوتسم  نيسدنهملا ودعاسم -

  يلآلا مالعإلا


ةرادإلا وقحلم -
نيفرصتملا ودعاسم -
 نويرادإلا نوبساحملا -
نويسيئرلا ةرادإلا ناوعأ -
نويسيئرلا ةيريدملا باّتك -
 ةيريدملا باّتك -
 ءاــــنـــــمأ نيــــــيــقـــئاــــثوـــــلا ودــــــعاـــــسم -

تاظوفحملا

            دـــــيشر رـــــجـــــيإ -
 ،نايفس ةـــقرارز -

 ةرايشمونب  -
قراط

دـــــــيعلايرــيمع -



ضاــيريـــــقازر -


ةيماس شدــيــقم -





ةرــيجهباطخ -


نيسحيــخــيش -




ةاــيح رـــكـيش  -

ةدرو يدايع -
 دـــيعــسوأ دـــمــحم -

 ،فسوي
لصيف ضوح -

             دـــيــــــقرــــقلــــــب -  
قازرــــلا دــبع



 قيدص تيأ -
ةايح


ىسوم طبارم -



ةينغ ةورعوب -


ةميرك يباطح -




ةــعمج زيزعوب -

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

،ةديشر ةراــــــمع-
 ،ميعن يدهم تيأ -
ةـــــــــــبارـــــــــع  -
نامحرلا دبع

ةرون يوـــحــــي -




 يدهم تيأ -
ميعن


ةبارع -
نامحرلا دبع 



ميكح نوناق -


يدهم تيأ -
ميعن 



 ةبارع -
نامحرلا دبع

لاـــمج ياــــــنك -
ةريصن رـيرـــغز -

ةـــليلد دــــــــيزي -

 لاـــمجياــــــنك -




ةرـيصنريرغز -


ةـــليلددــيزي -






لاـــمجيانك -

ةرـيصن ريرـغز -




ةـــليلد دـيزي -

ناجللا



١ مقر













٢ مقر













٣ مقر 

نيفظوملا ولثمم ةرادإلا ولثمم
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 ةيتآلا ءاـضعألا ،لــــــقنلا ةرازوـــل ةـيزكرملا ةرادإلا يــفظوم كالــسأ ءازإ ةــصتخملا ءاــضعألا ةــيواستملا ةـــيرادإلا ناـــجللا سأرـــي
: مهؤامسأ

،نيوكتلل ريدم ةبئان ،ةديشر ةرامع ةديسلا  : 1 مقر ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا -

،نيمدختسملل ريدم ةبئان ،ةرون يوحي ةديسلا  : 2 مقر ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا -

،تاسارد ريدم ،ميكح نوناق ديسلا  : 3 مقر ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا -

،معدلاو لالغتسالل ريدم بئان ،مالعوب زاقرب ديسلا  : ٤ مقر ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا -

.تاعزانملل ريدم ةبئان ،ىوجن لابوط ةديسلا : ٥ مقر ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا - 

 ءاضعألابترلاو كالسألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا -

 يف 1 ىوتسم  نيسدنهملا ودعاسم -
يلآلا مالعإلا

 داصرألاو  يندملا ناريطلا يف نوينقتلا -
ةيوجلا

 يف نوـــــيــــقـــيبــــطتلا نوــــــــسدــــــنهــملا -
ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلا

يربلا لقنلا يف نوشتفملا -



بتكم ناوعأ -

ةرادإ ناوعأ -

باّتك -

تانايبلا ظفح ناوعأ -

 نوينهملا لامعلا -

باّجحلاو تارايسلا وقئاس -

ةليهسيلابلب -




  يدادح نب -
سواطلا





لامكيديامح -





ناوضريرداق -

داعسباصق -

دــــيمح يوــــــلع -




 يـــلالـــجوـب -
ميلحلا دبع









 ينايزوب يركش -
ظوفحم

ةراص ديلخ -


ةنيربص مودرم -

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

لاـــمجياــــــنك -




ةريصن ريرـغز -









لاـــمج ياــــــنك -




ةريصن ريرغز -

ةـليلد ديزي -

ناجللا



٤ مقر













٥ مقر







نيفظوملا ولثمم ةرادإلا ولثمم

مالـــــعوب زاــــــقرب -




يدهم تيأ -
ميعن 







ىوجنلابوط -




ميعنيدهم تيأ -

ةبارع -
نامحرلا دبع 
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 خرؤــــــملا 193-9٠ مـقر يذــيفنتلا موـــــسرملا ىـــضتقمبو –
 9٠٠2 ةـــــنس رـــــبمفون 22 قـــــــفاوـملا ٠3٤1 ماـع ةـجحلا يذ ٥ يف

 نيــــــــفظوـــملاب صاــــــــخلا يــــــــــساسألا نوــــــناــــــــقلا نــــــــمضتملاو
 لاـــــــــغشألاب ةـــــــفلكملا ةرادإلاب ةــــــصاـــخلا كالــــــسألل نيــــــــمتنملا
  ،ةيمومعلا

 يف خرؤـــــملا 823-11 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
  نمضتملاو 11٠2 ةـنس ربمتبس ٥1 قفاوملا 23٤1 ماع لاوش 71
 كالـــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يـــــساسألا نوـــــناقلا
،لقنلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

 خرؤـــــملا 991-٠2 مـــــقر يذيفنتلا موــــسرملا ىــضتقمبو –
 ٠2٠2 ةــــــنس ويلوي ٥2 قـــــفاوملا 1٤٤1 ماــــع ةــــــّجحلا يذ ٤ يف

 ناـــــجلو ءاــــــضعألا ةـيواـــــستملا ةــــــــيرادإلا ناــــــجللاب قـــــــــلعتملاو
 تارادإلاو تاــــــــســـسؤـــــــــــملا يف ةــــــــــيـــنـــقتلا ناــــــــجــــللاو نـــــــــعطلا
 ،ةـــــــيمومعلا

 يف خرؤملا 663-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذــلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قــفاوملا 3٤٤1 ماـع رــفص  ٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 763-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقــمبو –
  نمضتمـلاو 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف خرؤـملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةــــــيرادإلا ناــــجللا نـــــيوكت نـــــمضتملاو 22٠2 ةـــــــنس سراــــــــم 82
 يـــــــــــفـــــظوــــم كالـــــــسأ ءازإ  ةـــــــصتخملا  ءاـــــــضـــعألا ةـــــــــيواــــــــستملا
،لــــقـــنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤملا رارقلا ىـــضتقمبو –
 ناــــــجللا ةــــليكشت دــــيدحت نــــمـــضتملاو 22٠2 ةـــنس لـــيربأ 62
 يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةــــــيواستملا ةــــــــيرادإلا
،لــــقـــنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

: يتأي ام ررقي

 كالــسأ ءازإ ةــــــصتخم نـــــعط ةــــنجل نّوـــــكت : ىلوألا ةدامـلا
.لقـنلا ةرازوـل  ةيزـكرملا ةرادإلا يـفظوم

 ىلوألا ةداـــــملا يف ةروـــــــكذـملا نــــــعطلا ةـــنجل لــــــــكشتت  : ٢ ةدامـلا
: يــتأي اـــمك هالــــــــعأ

 وينوي ٤ قــفاوملا ٣٤٤١ ماــع ةدــعقلا يذ ٤ يف خرؤــم رارــق
  ةــــصتخملا نــعطلا ةـنجل نـيوكت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 ةرازوـــــل ةــــيزـــــــكرــــملا ةرادإلا يـــــفظوـــــم كالـــــسأ ءازإ
.لقنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لــقنلا ريزو ّنإ

 ةــيناثلا ىدامج 91 يف خرؤـملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىـــضتقمب –
 نوناقلا نــــمضتملاو ،6٠٠2 ةـــنس ويلوي ٥1 قـفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يـــــساسألا

 رفص 21 يف خرؤـملا ٥٤1-66 مقر موـسرــملا ىـــــضتـقــمبو –
 رــــيرحتب قــــلعتملاو 6691 ةـــنس وـــينوي 2 قــــفاوملا 6831 مــــاع
 يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،ممتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

 62 يف خرؤـــملا 182-12 مـــقر يــسائرلا موــسرملا ىــــضـتـقـمبو –
 نـــمـضـتملاو 12٠2 ةـــنس وــيلوـي 7قـــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاـضـعأ نييـعـت

 يف خرؤــملا 99-٠9 مــقر يذـيفنتلا موـسرــــملا ىــضتقمبو –
 قـلـعتملاو ٠991 ةنس سراـم 72 قفاوملا ٠1٤1 ماـع ناضمر لوأ
 نــــيفظوملل ةــــبسنلاب ،يرادإلا رــــــييستلاو نـــــييعتلا ةـــطلسب
 تاسسؤـــملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا ناوـعأو
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

 يف خرؤـــــملا ٤٠-8٠ مـقر يذــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قـــفاوـملا 92٤1 ماع مرحم 11
 كالــــــسألل نيمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يــــساسألا نوــــــناقلا
 لّدـــــــــــعملا ،ةـــــيموـــــمعلا تارادإلاو تاــــــــــسسؤـــــــــملا يف ةــــــــــكرــــــتشملا

،ممــــتملاو

 يف خرؤملا ٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــــــضـتـقـمبو –
 نـــمضتملاو 8٠٠2 ةنس رـياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مرحم 11
 تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 ،باّجحلاو

 خرؤـــملا 1٤2-9٠ مــــــقر يذــــــــيفنتلا موــــــسرملا ىــــــضـتـقمبو –
 9٠٠2 ةـــــــنس وـــــــيلوــــــي 22 قـــــفاوــــملا ٠3٤1 ماـــــع بــــــــجر 92 يف

 نيـــــــــــفظوــــــــملاب صاـــــــخلا يـــــــساسألا نوـــــــناــــــــقلا نــــــمضتملاو
 نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا كالسألل نيمتنملا

،نارمعلاو
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 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

77

نيفظوملا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

77

ةرادإلا ولثمم
ناجللا

نعطلا ةنجل

.ةـّـيبعـّـشلا ةــّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا ةـّـيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا

  .22٠2 ةنس وينوي ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤ يف رئازجلاب ررح

 هــللا دبع يجنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كالسأ ءازإ ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١١ يف خرؤم رارق

.لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كالسأ ءازإ ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت ددحت ،22٠2 ةنس وينوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 11 يف خرؤم رارق بجومب
: يتأي امك ،لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

نيفظوملا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

ةرادإلا ولثمم

لامك يديامح -

ديشر رــجـــيإ - 

ةرــيـــجه باطخ -

نـيسح يــخيش -

ةيماس شديقم -

ةاـــيح رــــكيش -

ةليهس يــلابلب -

ناوضر يرداق -

قراط  ةرايشمونب -

ضاير يــقازر -

ديعلا يريمع -

سواطلا يدادح نب -

نايفس ةقرارز -

داعس باصق -

ميعن يدهم تيأ -

نامحرلا دبع ةبارع -

قراــــــــط ةــــلش -

لاـــمج ياــــنك -

                     رداقلا دبع لخ نب -

    يرمعلا ينغلا دبع رهاظ -

ديعس حالوصيإ -

ميكح نوناق -

ةريصن ريرغز -

ةليلد ديزي -

ىوجن لابوط -

مالعوب زاقرب -

ةرون يوحي -

ةديشر ةرامع -

.لـــــقنلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ،ميعن يدهم تيأ ديسلا نعطلا ةنجل سأرــي –
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ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

 ةنس ربمتبس٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢ يف خّرؤم رارق
 ٢٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢
 نييـــــــعت نـــــمضتملاو ٠٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمفون ٢ قـــــفاوملا
 نــــــــم ةـــــياقولل يــنطولا دــــــهعملا ةرادإ ســــــلجم ءاــــــــضعأ
.ةينهملا راطخألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥2 يف خّرؤم رارق بجومب
 لوألا عيبر 61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس
 نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون 2 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 راــطخألا نـــم ةــــياقولل يــنطولا دـــــهعملا ةرادإ ســـــلجم ءاـــــضعأ
: يتأي امك ،ةينهملا

 فّلكملا )ىتح رييغت نودب( ......................................... “
،لقنلاب

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةيهز نايسربإ –

.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــــيبر ٣ يف خّرؤــــــم رارـــــق
 ةئيه دامتعا ديدجتنـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبمتبس
.لامعلا بيصنتل ةصاخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 3 يف خّرؤم رارق بجومب
 بــيصنتل ةــصاخلا ةــئيهلا داـــمتعا دّدــــجي ،22٠2 ةـــنس رــــبمتبس

 يحب ةنئاكلا ،”نومسالب سولب تـــكبسورب“ ةاّمــسملا لاـــمعلا
 ،رئازجلا ةيالو ،ميهاربإ يلاد ةيدلب ،ب 662 مقر اليف ،هـللا نيع
 321-7٠ مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرــملا نـــم ٤1 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقبط

 ةــنس لــيربأ ٤2 قـــفاوملا 82٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر 6 يف خّرؤــــملا
 تاــئيهلل داـــمتعالا حـــنم تاــــيفيكو طورــــش طــــبضي يذــــلا 7٠٠2
 ءابعألا رتفد دّدحيو اهنم هبحسو لامعلا بيـــصنتل ةـــصاخلا
 بـــــيصنتل ةـــــيموــــمعلا ةـــــمدخلا ةـــــسراممب ّقلـــــــــعتملا يــــــجذومنلا
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

 ةنس تشغ ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٢ يف خّرؤم رارق
 ٢٤٤١ ماــــــــع بـــــــجر ٨١ يف خّرؤـــــملا رارــــــقـلا لّدــــــعي ،٢٢٠٢
 نييــــــــعت نـــــمضتملاو ١٢٠٢ ةــــــنس سراـــــم ٢ قــــــــفاوـــملا
 ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ
.ةئيبلا

––––––––––––

 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
 2٤٤1 ماع بجر 81 يف خّرؤملا رارـقـلا لّدـعي ،22٠2 ةنس تشغ
 ءاـــضعأ نـيـيـــــعـت نـــــمـضـتـملاو 12٠2 ةـــنس سراـــم 2 قــــفاوملا
 ،ةـــــئيبلا ةرازوــــــل ةـــيموــــــمعلا تاــــقفصلل ةــــيعاطقلا ةـــــنجّللا
: يتأي امك ،لّدعملا

 ، ............................. )رييغت نودب( ............................. “

 ةبئان ،ةئيبلا ةريزو ةلثمم ،ةميعن حابصم تيآ ةدّيسلا –
،ةيهز فونخ نب ةدّيسلل افلخ ،سيئرلل

 افلخ ،اوضع ،ةئيبلا عاطق ةلثمم ،ايسآ ينارف ةدّيسلا –
،ةيروح رطاش نب ةدّيسلل

 ،ةفلختسم ،ةئيبلا عاطق ةلثمم ،ةديعس روعل ةدّيسلا –
،ةميسن ةحول ةدّيسلل افلخ

)ىتح رييغت نودب( ...................................................... – 

 ،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نسحأ شوبين دّيسلا –
،دولوم يشيرق دّيسلل افلخ ،اوضع

 ،ةراــجتلاب فّلـــــكملا رــــيزولا لــــثمم ،نيــــمأ باـــــهن دّيـــــسلا –
،نايفس شيرف دّيسلل افلخ ،افلختسم

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةــنــس تشغ ٠٣ قفاوــملا ٤٤٤١ ماع رفص ٢ يف خّرؤم رارق
 ٣٤٤١ ماـــع رـــفص ٦١ يف خّرؤــــملا رارــــقلا لّدــــعي ،٢٢٠٢
 نييعت نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس رـــبمتبس ٣٢ قـــفاوملا
.رحب لت ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ

––––––––––––

 قـــــــفاوــملا ٤٤٤1 ماــــــــع رـــــــفـــص 2 يف خّرؤــــــم رارــــــق بــــــجومب
 رـــــفص 61 يف خّرؤــــــملا رارــــــقلا لّدــــــعي ،22٠2 ةـــــنس تــــــشغ ٠3
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 نــــــمضتملاو 12٠2 ةـــــنس رـــــــبمــــتبس 32 قــــــفاوـــــملا 3٤٤1 ماــــــع
 ،لّدـــــــــعـــملا ،رـــــــــحب لــــــــت ةــــــــينطوــــــــلا ةــــــــنجّللا ءاـــــــضعأ نييـــــــــعت
: يـــــتأي اــــمك

)ىتح رييغت نودب( .................................................... “

: ةقاطلاب فّلكملا ريزولا ولثمم

 ، .............................. )رييغت نودب( .............................. – 

 ، .............................. )رييغت نودب( .............................. – 

،رمع عابس دّيسلل افلخ ،ديعسلا دـمحم ةسالح دّيسلا –

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةــنــس تشغ ٠٣ قفاوــملا ٤٤٤١ ماع رفص ٢ يف خّرؤم رارق
 ١٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢
 نييـــــــعت نـــــمضتملاو ٠٢٠٢ ةــــــنس وـــــــيلوي ٣٢ قــــــفاوملا
 ةــــــــئيبلل يــــــــنطوـــــــلا دـــــــــصرــــــملا ةرادإ ســــــــلــــــجم ءاــــــــــــضعأ

.ةمادتسملا ةيمنتلاو

––––––––––––

 ٠3 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع رــــفص 2 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجومب
 ماع ةجحلا يذ 2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةــنــس تشغ
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 32 قفاوملا 1٤٤1
 ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ينطولا دصرملا ةرادإ سلجم
: يتأي امك ،لّدعملا

)ىتح رييغت نودب( .......................................................  “

 ديصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ايسآ يمهارب ةدّيسلا –
،ةليضف يديرس ةدّيسلل افلخ ،يرحبلا

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٤ قفاوــملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧ يف خّرؤم رارق
 ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةــنــس
 نمضتملاو ٩١٠٢ ةنس ربمتبس ٨١ قفاوملا ١٤٤١
 “ةـــباقرلل ةـــعضاخلا داوـــــملا“ ةــــنجل ءاــــــضعأ نييـــــعت
.)نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملا(

––––––––––––

 ٤ قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص 7 يف خّرؤـــــم رارــــق بــــجومب
 ماع مّرحم 81 يف خّرؤملا رارـــقلا لّدــــعي ،22٠2 ةــنــس رـــبمتبس

 نييــــعت نـــمضتملاو 91٠2 ةـــنس رــــبمتبس 81 قــــفاوملا 1٤٤1
 ةذفنتسملا داوملا( “ةــباقرلل ةـــعضاخلا داوــــملا“ ةــــنجل ءاــــضعأ
: يتأي امك ،)نوزوألا ةقبطل

 ،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيزاف بلحد ةدّيسلا – “
،ةيهز فونخ نب ةدّيسلل افلخ ،ةسيئر

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................



ةيروتسدلا ةمكحملا

 ويلوي ٤٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةـــجحلا يذ ٥٢ يف خرؤـم رّرقم
 تاقفصلا ةنجل ةليكشتو ثادحإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةيروتسدلا ةمكحملل ةيمومعلا

––––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ّنإ

 2 يف خرؤملا 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ
 ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

 11 يف خرؤملا 3٥٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نييعت

 ٥ يف خرؤملا 39-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 دعاوقلاب قلعتملاو 22٠2 ةنس سرام 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش

،ةيروتسدلا ةمكحملا ميظنتب ةصاخلا

:يتأي ام رّرقي

 نــم ٥81و 761و ٥61 داوــــملا ماــــكحأب الــــمع : ىلوألا ةداملا
 ماع ةجحلا يذ 2 يف خرؤملا 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا

 ثدحُت ،هالعأ روكذملاو ٥1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1
 لكشتت ةيمومعلا تاقفصلل ةنجل ةيروتسدلا ةمكحملا ىدل
: نم

 ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر لثمم ،يناسح دلاخ ّديسلا –
،ةنجلل اسيئر

 دلو نانح ةّديسلاو ةريرهوب نيدلا جات نيساي ّديسلا –
 ،امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةدقاعتملا ةحلصملل نالثمم ،ةفيلخ
،افلختسم اوضعو



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٨٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١ 38

 11 يف خرؤملا 3٥٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نييعت

 ٥ يف خرؤملا 39-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 دعاوقلاب قلعتملاو 22٠2 ةنس سرام 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش

،ةيروتسدلا ةمكحملا ميظنتب ةصاخلا

 لوأ يف خرؤملا 99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـــــــلعتملاو ٠991 ةــــنس سراــــم 72 قـــــفاوـــملا ٠1٤1 ماــــــع ناــــضمر
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،هنم 2 ةداملا اميس ال ،يرادإلا عباطلا تاذ

 ماــع بــجر 92 يف خرؤــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 دــيسلا نييــعت نــمضتملاو ٠2٠2 ةـــنس سراـــم ٤2 قـــفاوملا 1٤٤1
،يروتسدلا سلجملاب ثحبلاو تاساردلل اريدم ،يناسح دلاخ

:يتأي ام رّرقي

 رــيدم ،يـــناسح دـــــلاخ دّيــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
 دودح يف ءاضمإلا ،يروتسدلا سلجملاب ثحبلاو تاساردلا

 عيمج ىلع ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر مساب ،هتايحالص
.تاررقملاو قئاثولا

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رّرــــــقملا اذــــــه رــــــشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 3 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

جاحلب رمع

 نالثمم ،شومعيق لامآ ةّديسلاو يزوج ليعامسإ ّديسلا –
 اوضع ،يلاوتلا ىلع ،)ةينازيملل ةماعلا  ةيريدملا( ةيلاملا ريزول
،افلختسم اوضعو ،امئاد

 ،يريغدوأ دومحم ّديسلاو رصان دوعسم ةميسن ةّديسلا –
 ،يلاوتلا ىلع ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزول نالثمم
،افلختسم اوضعو ،امئاد اوضع

 ريزول نالثمم ،يشرق دولومو نوقعلا دوعسم ناّديسلا –
.افلختسم اوضعو ،امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةراجتلا

 تاقفصلا ةنجل ةنامأ يدـمحم ديلو ّديسلا ىلوتي :٢ ةداملا
.ةيروتسدلا ةمكحملل ةيمومعلا

 ةروـــــكذملا ةــنجللا لــــمع دــــــعاوـــقو تاصاــــــصتخا :٣ ةداملا
 ةيعاطقلا ةنجللا صوصخب اهيلع صوصنملا كلت يه ،هالعأ
.تاقفصلل

.ررقملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٤ ةداملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رّرقملا اذـه رشني : ٥ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ٤2 قــــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ةـــجحلا يذ ٥2 يف رـــــئازجلاب رّرـــح
.22٠2 ةنس ويلوي

جاحلب رمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٣ يف خرؤمرّرقم
 تاساردلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢
.ثحبلاو

––––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ّنإ

ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


